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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (REKT) 
fir-rigward taċ-ċarezza, is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-implimentazzjoni 
ta' tali gruppi
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011) 0610/2),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 175, 209(1) u 212(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7–0324/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
25 ta' April 20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-15 ta' Frar 20122,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

                                               
1 ĠU C 191, 29.6.2012, p. 53.
2 ĠU C 113, 18.4.2012, p. 22.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan ta' REKT għandu jkun li 
jiffaċilita u jippromwovi kooperazzjoni 
territorjali, inkluża kooperazzjoni jew aktar
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali, bejn il-membri tiegħu kif 
stipulati fl-Artikolu 3(1), bil-għan li 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. ”

2. L-għan ta' REKT għandu jkun li 
jiffaċilita u jippromwovi b'mod partikolari
l-kooperazzjoni territorjali, inkluż wieħed 
jew aktar mit-tipi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali, bejn il-membri tiegħu kif 
stipulati fl-Artikolu 3(1), bil-għan li 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1. REKT u l-atti u l-attivitajiet tiegħu
għandhom ikunu regolati b'dan li ġej:

L-atti tal-entitajiet statutorji ta' REKT
għandhom ikunu regolati b’dan li ġej:

(a) dan ir-Regolament u, fejn applikabbli, 
liġi tal-Unjoni oħra dwar l-attivitajiet ta' 
REKT;

(a) dan ir-Regolament;

(b) fejn espressament awtorizzat minn dan 
ir-Regolament, id-disposizzjonijiet tal-
konvenzjoni msemmija fl-Artikolu 8;

(b) il-konvenzjoni msemmija fl-Artikolu 8,
meta dan ikun espressament awtorizzat 
minn dan ir-Regolament; kif ukoll,

(c) fil-każ ta' kwistjonijiet li mhumiex, jew 
huma biss parzjalment, irregolati minn dan 
ir-Regolament, il-liġi tal-Istat Membru fejn 
ir-REKT għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu 
jew, meta permess minn dan ir-
Regolament, il-liġi tal-Istat Membru fejn 
l-organi statutorji jeżerċitaw il-poteri 

(c) u fil-każ ta' materji li mhumiex, jew 
huma biss parzjalment, irregolati minn dan 
ir-Regolament, id-dritt nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn ikun jinsab l-uffiċċju 
reġistrat tar-REKT.
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tagħhom jew fejn ir-REKT iwettaq l-
attivitajiet tiegħu.

REKT għandu jiġi kkunsidrat bħala entità 
tal-Istat Membru fejn ikollu l-uffiċċju 
reġistrat tiegħu għall-finijiet tad-
determinazzjoni tal-liġi applikabbli.

REKT għandu jitqies bħala entità tal-Istat 
Membru fejn ikollu l-uffiċċju reġistrat 
tiegħu fejn ikun jeħtieġ li tiġi 
ddeterminata l-liġi applikabbli skont id-
dritt tal-Unjoni jew id-dritt internazzjonali 
privat.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1a. L-attivitajiet tar-REKT għat-twettiq 
ta' kompiti msemmija fl-Artikolu 7(2) u 
(3) fl-Unjoni għandhom ikunu rregolati 
bil-liġi tal-Unjoni u bil-liġi nazzjonali 
speċifikati bil-konvenzjoni msemmija fl-
Artikolu 8.
L-attivitajiet kofinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni u f’dik 
nazzjonali applikabbli relatati mal-
applikazzjoni tiegħu.”

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 - punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew 
lokali jew korpi jew impriżi pubbliċi 
ekwivalenti għal dawk imsemmijin taħt il-
punt (d) minn pajjiżi jew territorji barra 
mill-pajjiż, suġġetti għall-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 3a (1)."

(e) awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew 
lokali jew korpi jew impriżi pubbliċi 
ekwivalenti għal dawk imsemmijin taħt il-
punt (d) minn pajjiżi terzi, suġġetti għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3a."

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 - subpunt b
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“2. REKT għandu jkun magħmul minn 
Membri li ġejjin minn territorju ta’ mill-
inqas żewġ Stati Membri, ħlief kif previst 
fl-Artikolu 3a(2)."

"2. REKT għandu jkun magħmul minn 
Membri li ġejjin minn territorju ta’ mill-
inqas żewġ Stati Membri, ħlief kif previst 
fl-Artikolu 3a, paragrafi (2) u (5)."

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Artikolu 3a
L-adeżjoni ta' membri minn pajjiżi terzi 

jew territorji barra mill-pajjiż

“Artikolu 3a
Adeżjoni ta' membri minn pajjiżi terzi jew 
pajjiżi jew territorji extra-Ewropej (OCTs)

1. Skont Artikolu 4(3a), REKT jista' jkunu 
magħmul minn membri li ġejjin mit-
territorju ta’ mill-inqas żewġ Stati Membri 
u pajjiż terz wieħed jew aktar jew 

1. F'konformità mal-Artikolu 4(3a), REKT 
jista' jkun magħmul minn membri li ġejjin 
mit-territorju ta’ mill-inqas żewġ Stati 
Membri u pajjiż terz jew pajjiżi terzi li 
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territorju barra mill-pajjiż, fejn dawk l-
Istati Membri u pajjiżi terzi jew territorji 
barra mill-pajjiż, flimkien iwettqu
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni territorjali jew 
jimplimentaw programmi appoġġati mill-
Unjoni."

jkunu ġirien ta' mill-inqas Stat Membru 
wieħed inklużi r-reġjuni l-iktar imbiegħda 
tiegħu fejn dawk l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi jwettqu b'mod konġunt azzjonijiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali jew jimplimentaw 
programmi appoġġati mill-Unjoni.

1a. Għall-finjiet ta’ dan ir-Regolament, 
pajjiż terz jew OCT jitqies li jkun ġar ta’ 
Stat Membru inklużi r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tiegħu meta l-pajjiż terz jew l-
OCT u l-Istati Membri jkollhom fruntiera 
komuni tal-art jew meta sew il-pajjiż terz 
jew l-OCT u sew Stat Membru jkunu 
eliġibbli taħt programm marittimu 
konġunt ta’ natura transfruntiera jew 
transnazzjonali taħt KTE jew taħt 
programm ieħor ta’ kooperazzjoni 
transfruntiera, transmarin jew ta’ baċir 
tal-baħar, inkluż fejn ikunu mifruda 
b’ibħra internazzjonali.

2. REKT jista' jkunu magħmul minn 
membri li ġejjin minn territorju ta' Stat 
Membru wieħed biss u ta' pajjiż terz jew 
territorju barra mill-pajjiż, fejn dak l-Istat 
Membru jikkonsidra tali REKT konsistenti 
mal-ambitu ta’ kooperazzjoni territorjali 
tiegħu jew mar-relazzjonijiet bilaterali 
mal-pajjiż terz jew territorju barra mill-
pajjiż.”

2. REKT jista' jkun magħmul minn membri 
li ġejjin minn territorju ta' Stat Membru 
wieħed biss u ta' pajjiż terz jew pajjiżi terzi 
ġirien tal-Istat Membru inklużi r-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tiegħu, meta dak l-Istat 
Membru jqis li tali REKT ikun konsistenti 
mal-ambitu tal-kooperazzjoni territorjali 
tiegħu fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
transfruntiera jew transnazzjonali jew 
tar-relazzjonijiet bilaterali mal-pajjiżi terzi 
kkonċernati.”
2a. Għall-applikazzjoni tal-paragrafi (1) u 
(2) ta' dan l-Artikolu, il-pajjiżi terzi ġirien 
ta' Stat Membru inklużi r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tiegħu jinkludu l-fruntieri 
marittimi bejn il-pajjiżi kkonċernati.
2b. F'konformità mal-Artikolu 4a u 
soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu (1), REKT jista' jkun ukoll 
magħmul minn membri li ġejjin minn Stat 
Membru wieħed jew aktar inklużi r-
reġjuni l-aktar imbiegħda tiegħu u OCT 
wieħed jew aktar, b'membri minn pajjiż 
terz wieħed jew aktar jew mingħajrhom.
2c. F'konformità mal-Artikolu 4a u 
soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fil-
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paragrafu (2), REKT jista' jkun ukoll 
magħmul minn membri li ġejjin minn Stat 
Membru wieħed biss inklużi r-reġjuni l-
aktar imbiegħda tiegħu u OCT wieħed jew 
aktar, b'membri minn pajjiż terz wieħed 
jew aktar, jew mingħajrhom.
2d. REKT ma jistax jiġi stabbilit biss bejn 
membri minn Stat Membru u OCT wieħed 
jew aktar marbutin ma' dak l-istess Stat 
Membru.”

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

M’għandhiex tokkorri interruzzjoni tal-
limitu ta’ żmien dment li l-membru 
prospettiv jirrispondi għall-
osservazzjonijiet tal-Istat Membru fi 
żmien għaxar ġranet tax-xogħol mid-data 
tal-wasla ta' dawk l-osservazzjonijiet.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 4 – paragrafu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej: The following paragraph 3a shall be 
inserted:

“3a. Fil-każ ta’ REKT ma' membri "3a. Fil-każ ta’ REKT b'membri prospettivi 
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prospettivi minn pajjiżi terzi jew territorji 
barra mill-pajjiż, l-Istat Membru fejn se 
jkollu l-uffiċċju reġistrat propost tar-
REKT, għandu jiżgura li l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 3a huma sodisfatti u li 
l-pajjiż terz jew l-Istat Membru li skont il-
liġijiet tiegħu territorju barra mill-pajjiż 
huwa stabbilit, approvaw il-
parteċipazzjoni ta' membru prospettiv 
skont kundizzjonijiet u proċeduri 
ekwivalenti għal dawk stabbiliti f’dan ir-
Regolament, jew skont ftehim konkluż 
bejn mill-inqas Stat Membru wieħed li taħt 
il-liġi tiegħu huwa stabbilit membru
prospettiv u tali pajjiż terz jew territorju 
barra mill-pajjiż. Il-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu għandu japplika."

minn pajjiżi terzi l-Istat Membru fejn ir-
REKT ikun se jkollu l-uffiċċju reġistrat 
propost tiegħu għandu, f'konsultazzjoni 
mal-Istati Membri l-oħrajn ikkonċernati, 
jaċċerta ruħu li l-kondizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 3a jkunu ssodisfati u li l-pajjiż 
terz ikun approva l-parteċipazzjoni tal-
membru prospettiv f'konformità ma':

(i) kundizzjonijiet u proċeduri ekwivalenti 
għal dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament; 
jew

(ii) ftehim konkluż bejn mill-inqas Stat 
Membru wieħed li l-membru prospettiv 
ikun stabbilit skont il-liġi tiegħu u tali 
pajjiż terz.”

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“5. Il-membri għandhom jaqblu fuq il-
konvenzjoni msemmija fl-Artikolu 8 u
jiżguraw konsistenza mal-approvazzjoni 
jew l-emendi proposti mill-Istati Membri
skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

"5. Il-membri għandhom jaqblu fuq il-
konvenzjoni msemmija fl-Artikolu 8 u 
jiżguraw konsistenza mal-approvazzjoni 
f'konformità mal-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe emenda għall-konvenzjoni 
jew għall-istatuti għandhom jiġu nnotifikati 
mir-REKT lill-Istati Membri li taħt il-liġi 
tagħhom l-membri tagħha huma stabbiliti.

6. Kwalunkwe emenda għall-konvenzjoni 
jew għall-istatuti għandhom jiġu nnotifikati 
mir-REKT lill-Istati Membri li taħt il-liġi 
tagħhom il-membri tagħha jkunu stabbiliti. 
Kwalunkwe emenda għall-konvenzjoni, 
b'eċċezzjoni esklużivament fil-każijiet tal-
adeżjoni ta' membru ġdid koperti bil-
paragrafu 7 (a), għandha tiġi approvata 
minn dawk l-Istati Membri skont il-
proċeduri stipulati f'dan l-Artikolu.

Kwalunkwe emenda għall-konvenzjoni 
għandha tiġi approvata mill-Istati Membri 
skont il-proċedura stipulata f' dan l-
Artikolu.

6a. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw fil-każ tal-adeżjoni ta' membri 
ġodda għal REKT eżistenti:

Madankollu, f'każ ta' adeżjoni għal REKT 
eżistenti ta' membru ġdid minn Stat 
Membru li diġà approva l-konvenzjoni, din 
l-adeżjoni għandha tiġi approvata biss mill-
Istat Membru li taħt il-liġijiet tiegħu huwa 
stabbilit il-membri l-ġdid. Il-paragrafu 3 
ta’ dan l-Artikolu għandu japplika.

(a) F’każ ta’ adeżjoni ta' membru ġdid 
minn Stat Membru li jkun diġà approva l-
konvenzjoni, din il-parteċipazzjoni
għandha tiġi approvata biss mill-Istat 
Membru li taħt il-liġijiet tiegħu ikun
stabbilit il-membru l-ġdid, f'konformità 
mal-proċedura stipulata fil-paragrafu 3 u 
nnotifikata lill-Istat Membru fejn ir-
REKT ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu.

(b) Fil-każ tal-adeżjoni ta' membru ġdid 
minn Stat Membru li ma jkunx għadu 
approva l-konvenzjoni, għandha tapplika 
l-proċedura stipulata fil-paragrafu 6.

Fil-każ ta' adeżjoni ta' membru ġdid minn 
pajjiż terz jew territorju barra mill-pajjiż
għal REKT eżistenti, tali adeżjoni għandha 
tiġi approvata mill-Istati Membri kollha li 
diġà approvaw il-konvenzjoni. Il-
paragrafu 3a ta’ dan l-Artikolu għandu 

(c) Fil-każ ta’ adeżjoni ta' membru ġdid 
minn pajjiż terz għal REKT eżistenti, tali 
adeżjoni għandha tkun soġġetta għal eżami
mill-Istat Membru fejn ir-REKT ikollu l-
uffiċċju reġistrat tiegħuf'konformità mal-
proċedura stipulata fil-paragrafu 3a."



PR\937529MT.doc 13/23 PE489.428v02-00

MT

japplika."

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 4a:
“Parteċipazzjoni ta' membri minn OCT
Fil-każ ta' REKT b'membru prospettiv 
minn OCT, l-Istat Membru li miegħu jkun 
marbut l-OCT għandu jaċċerta ruħu li l-
kondizzjonijiet tal-Artikolu 3a jkunu 
ssodifati u, filwaqt li jikkunsidra r-
relazzjoni tiegħu mal-OCT, jew:
(a) japprova l-parteċipazzjoni tal-membru 
prospettiv f'konformità mal-Artikolu 4(3); 
jew
(b) jikkonferma bil-miktub lill-Istat 
Membru fejn ir-REKT ikun ser ikollu l-
uffiċċju rreġistrat propost li l-awtoritajiet 
kompetenti fl-OCT jkunu approvaw il-
parteċipazzjoni tal-membru prospettiv 
f'konformità mal-kondizzjonijiet u l-
proċeduri ekwivalenti għal dawk stipulati 
f'dan ir-Regolament."

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konvenzjoni u l-istatuti u xi emendi 
sussegwenti għalihom għandhom ikunu 
reġistrati jew ippubblikati, jew it-tnejn, 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli fl-Istat 
Membru fejn ir-REKT ikkonċernat għandu 
l-uffiċċju reġistrat tiegħu. Ir-REKT għandu 
jikseb personalità ġuridika fil-jum tar-
reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni 
tiegħu, skont liema sseħħ l-ewwel. Il-
membri għandhom jinfurmaw lill-Istati 
Membri kkonċernati, il-Kummissjoni u l-
Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-reġistrazzjoni 
jew il-pubblikazzjoni tal-konvenzjoni.

1. Il-konvenzjoni u l-istatuti u xi emendi 
sussegwenti għalihom għandhom ikunu 
reġistrati jew ippubblikati, jew it-tnejn, 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli fl-Istat 
Membru fejn ir-REKT ikkonċernat għandu 
l-uffiċċju reġistrat tiegħu. Ir-REKT għandu 
jikseb personalità ġuridika fil-jum tar-
reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni tiegħu 
fl-Istat Membru fejn ir-REKT ikollu l-
uffiċċju reġistrat tiegħu, skont liema sseħħ 
l-ewwel. Il-membri għandhom jinfurmaw 
lill-Istati Membri kkonċernati u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-reġistrazzjoni 
jew il-pubblikazzjoni tal-konvenzjoni.

2. Ir-REKT għandu jizgura li, fi żmien 
għaxart ijiem ta' xogħol mir-reġistrazzjoni 
jew mill-pubblikazzjoni tal-konvenzjoni, 
tintbagħat talba lill-Kummissjoni fuq galvu 
kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
mbagħad titrasferixxi din it-talba lill-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiettal-Unjoni
Ewropea, għall-pubblikazzjoni ta' avviż fis-
serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea li jħabbar it-twaqqif ta' REKT, 
bid-dettalji mniżżla fl-Anness għal dan ir-
Regolament.”

2. Ir-REKT għandu jizgura li, fi żmien 
għaxart ijiem ta' xogħol mir-reġistrazzjoni 
jew mill-pubblikazzjoni tal-konvenzjoni, 
tintbagħat talba lill-Kumitat tar-Reġjuni, 
fuq il-mudell stabbilit fl-Anness għal dan 
ir-Regolament. Il-Kumitat tar-Reġjuni 
għandu mbagħad jittrasferixxi din it-talba 
lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-
Unjoni Ewropea, għall-pubblikazzjoni ta' 
avviż fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea li jħabbar it-twaqqif ta' 
REKT, bid-dettalji mniżżla fl-Anness għal 
dan ir-Regolament.”

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej: L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:
(a) Il-Paragrafi 2 u 3 jinbidlu b’dan li ġej: (a) Il-Paragrafi 2 u 3 jinbidlu b’dan li ġej:
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“2. REKT għandu jaġixxi fil-limiti tal-
kompiti mogħtija lilu, li għandhom ikunu l-
iffaċilitar u l-promozzjoni ta’ 
kooperazzjoni territorjali għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u 
għandu jiġi stabbilit mill-Membri tiegħu 
fuq liema bażi għandhom jaqgħu fil-
kompetenza tal-liġi nazzjonali ta' mill-
inqas membru wieħed minn kull Stat 
Membru rrappreżentat f'dak ir-REKT.

"2. REKT għandu jaġixxi fil-limiti tal-
kompiti mogħtija lilu, li għandhom ikunu l-
faċilitazzjoni u l-promozzjoni ta’ 
kooperazzjoni territorjali għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, l-
għelib ta’ ostakoli fis-suq intern, u 
għandhom jiġu ddeterminati mill-membri
tiegħu b’tali mod li jaqgħu taħt il-
kompetenza ta' kull membru, sakemm l-
Istat Membru jew il-pajjiż terz ma 
japprovax il-parteċipazzjoni ta' membru 
kostitwit skont id-dritt nazzjonali tiegħu 
anke meta dak il-membru ma jkunx 
kompetenti għall-kompiti kollha 
speċifikati fil-konvenzjoni.

3. REKT jista' jwettaq azzjonijiet speċifiċi 
oħrajn ta' kooperazzjoni territorjali bejn il-
membri tiegħu sabiex jilħaq l-objettiv 
imsemmi fl-Artikolu 1(2), kemm jekk 
ikollhom kontribut finanzjarju mill-
Komunità u kemm jekk le.

3. REKT jista' jwettaq azzjonijiet speċifiċi 
oħrajn ta' kooperazzjoni territorjali bejn il-
membri tiegħu sabiex jilħaq l-objettiv 
imsemmi fl-Artikolu 1(2), kemm jekk 
ikollhom kontribut finanzjarju mill-
Komunità u kemm jekk le.

Speċifikament, il-kompiti ta’ REKT 
jistgħu jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' 
programmi ta' kooperazzjoni jew partijiet 
minnhom jew tal-ħidmiet appoġġjati mill-
Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, tal-Fond Soċjali 
Ewropew u/jew tal-Fond ta 'Koeżjoni.

Primarjament, il-kompiti ta’ REKT jistgħu 
jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' 
programmi ta' kooperazzjoni jew partijiet 
minnhom jew tal-ħidmiet appoġġjati mill-
Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, tal-Fond Soċjali 
Ewropew u/jew tal-Fond ta' Koeżjoni.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
azzjonijiet li jistgħu jwettqu REKT 
mingħajr l-appoġġ finanzjarju mill-Unjoni. 
Madankollu, l-Istati Membri m'għandhomx 
jeskludu dawk l-azzjonijiet koperti minn 
prijoritajiet għall-investiment taħt il-
Politika ta' Koeżjoni tal-Unjoni kif 
adottata għall-perjodu 2014-2020.”

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
kompiti li REKT jistgħu jwettqu mingħajr 
appoġġ finanzjarju mill-Unjoni. 
Madankollu, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, l-Istati Membri m’għandhomx 
jeskludu dawk il-kompiti li jirrigwardaw 
il-prijoritajiet ta' investiment imsemmija 
fl-Artikolu 6 tar-Regolament Nru ... 
[KTE]."

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 huwa sostitwit 
b’li ġej:

Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 huwa sostitwit 
b’li ġej:

“2. Il-konvenzjoni għandha tispeċifika: “2. Il-konvenzjoni għandha tispeċifika:

(a) l-isem ta’ REKT u l-uffiċċju rreġistrat 
tiegħu;

(a) l-isem ta’ REKT u l-uffiċċju rreġistrat 
tiegħu;

(b) il-medda tat-territorju li fih REKT jista' 
jesegwixxi l-kompiti tiegħu;

(b) il-medda tat-territorju li fih REKT jista' 
jesegwixxi l-kompiti tiegħu;

(c) l-għan u l-kompiti ta' REKT; (c) l-għan u l-kompiti ta' REKT;
(d) id-dewmien tiegħu u l-kundizzjonijiet 
għax-xoljiment tiegħu;

(d) kemm ser idum fis-seħħ ir-REKT u l-
kundizzjonijiet għax-xoljiment tiegħu;

(e) il-lista tal-membri; (e) il-lista tal-membri tar-REKT;

(ea) il-lista tal-entitajiet tar-REKT u l-
kompetenzi rispettivi tagħhom;

(f) il-liġi speċifika tal-Unjoni jew
nazzjonali applikabbli għall-
interpretazzjoni u l-infurzar tal-
konvenzjoni;

(f) Il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali 
applikabbli tal-Istat Membru fejn ir-
REKT ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu 
għall-finijiet tal-interpretazzjoni u l-
infurzar tal-konvenzjoni;

(fa) il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali 
applikabbli tal-Istat(i) Membru/i fejn 
jaġixxu l-entitajiet statutorji tar-REKT;

(g) l-arranġament għall-involviment tal-
membri minn pajjiżi terzi jew territorji 
barra mill-pajjiż, jekk f'postu;

(g) l-arranġament għall-involviment ta' 
membri minn pajjiżi terzi jew f’OCTs jekk 
adatt inkluża l-identifikazzjoni tal-liġi 
applikabbli fejn ir-REKT iwettaq kompiti 
f'pajjiżi terzi jew f'OCTs;

(h) il-liġi speċifika tal-Unjoni jew 
nazzjonali applikabbli għall-attivitajiet 
tiegħu, filwaqt li tal-aħħar tista' tkun il-
liġi tal-Istat Membru fejn organi statutorji 
jeżerċitaw il-poteri tagħhom jew fejn ir-
REKT iwettaq l-attivitajiet tiegħu;

(h) il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali 
applikabbli fejn ir-REKT iwettaq il-
kompiti tiegħu, li hija direttament 
relevanti għall-kompiti mwettqa;

(i) ir-regoli applikabbli għall-persunal ta' 
REKT kif ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-

(i) ir-regoli applikabbli għall-persunal ta' 
REKT kif ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-
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arranġamenti dwar ġestjoni tal-persunal u 
l-proċeduri għar-reklutaġġ;

arranġamenti dwar ġestjoni tal-persunal u 
l-proċeduri għar-reklutaġġ;

(j) fil-każ ta’ REKT b’responsabbiltà 
limitata, l-arranġamenti għar-
responsabbiltà tal-membri skont l-
Artikolu 12(3);

(j)  l-arranġamenti rigward ir-
responsabbiltà tar-REKT u tal-membri
tiegħu f'konformità mal-Artikolu 12;

(k) l-arranġamenti xierqa għar-
rikonoxximent reċiproku, inkluż għall-
kontroll finanzjarju fil-ġestjoni tal-fondi 
pubbliċi; kif ukoll

(k) l-arranġamenti xierqa għar-
rikonoxximent reċiproku, inkluż għall-
kontroll finanzjarju fil-ġestjoni tal-fondi 
pubbliċi; kif ukoll

(l) il-proċeduri għall-emendament tal-
konvenzjoni, inkluża l-konformità mal-
obbligi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.

(l) il-proċeduri għall-adozzjoni tal-istatuti 
u l-emendament tal-konvenzjoni, inkluża 
l-ottemperanza mal-obbligi mniżżla fl-
Artikoli 4 u 5.

Madankollu, fejn REKT ikun qed imexxi
biss programm ta’ kooperazzjoni jew parti 
minnu taħt il-Politika ta’ Koeżjoni tal-
Unjoni Ewropea, jew fejn REKT 
jirrigwarda l-kooperazzjoni interreġjonali 
jew netwerks, l-informazzjoni taħt il-punt 
(b) mhix meħtieġa.

3. Meta l-kompiti ta' REKT jirrigwardaw 
biss il-ġestjoni ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni jew parti minnu taħt ir-
Regolament Nru ... [KTE], jew fejn REKT 
jirrigwarda l-kooperazzjoni interreġjonali 
jew netwerks, l-informazzjoni taħt il-
paragrafu 2, punt (b) mhix meħtieġa.

Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw 
għall-persunal ta' REKT kif imsemmi fil-
punt (i), 

Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw 
għall-persunal ta' REKT kif imsemmi fil-
punt (i), 

(a) dawk tal-Istati Membri fejn REKT 
għandu l-uffiċju rreġistrat tiegħu; 

(a) dawk tal-Istati Membri fejn REKT 
għandu l-uffiċju rreġistrat tiegħu; 

(b) dawk tal-Istati Membri fejn il-persunal 
ta' REKT attwalment jinsab; or 

(b) dawk tal-Istati Membri fejn il-persunal 
ta' REKT attwalment jinsab; jew 

(c) dawk tal-Istat Membru li tiegħu l-
membru tal-persunal huwa ċittadin.

(c) dawk tal-Istat Membru li tiegħu l-
membru tal-persunal huwa ċittadin.

Biex jippermettu trattament ugwali mal-
impjegati kollha tal-istess post, il-liġijiet 
nazzjonali u r-regoli, kemm tal-liġi 
pubblika jew privata, jistgħu jkunu soġġetti 
għal regoli ad hoc addizzjonali ffissati 
minn REKT.”

Biex jippermettu trattament ugwali mal-
impjegati kollha tal-istess post, il-liġijiet 
nazzjonali u r-regoli, kemm tal-liġi 
pubblika jew privata, jistgħu jkunu soġġetti 
għal regoli ad hoc addizzjonali ffissati 
minn REKT.”

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b’li ġej:

L-Artikolu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

"1. L-istatuti ta' REKT għandhom jiġu 
adottati abbażi ta' u f'konformità mal-
konvenzjoni mill-membri tiegħu billi 
jaġixxu unanimament.

“2. L-Istatuti għandhom jinkludu, bħala 
minimu, is-segwenti:

2. L-Istatuti għandhom jinkludu, bħala 
minimu, is-segwenti:

(a) id-dispożizzjonijiet operattivi tal-organi 
tar-REKT u l-kompetenzi tagħhom, kif 
ukoll in-numru ta' rappreżentanti tal-
membri fl-organi relevanti;

(a) id-dispożizzjonijiet operattivi tal-organi 
tar-REKT u l-kompetenzi tagħhom, kif 
ukoll in-numru ta' rappreżentanti tal-
membri fl-organi relevanti;

(b) il-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' 
REKT;

(b) il-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' 
REKT;

(c) il-lingwa jew lingwi operattivi; (c) il-lingwa jew lingwi operattivi;

(d) l-arranġamenti għall-iffunzjonar tiegħu; (d) l-arranġamenti għall-iffunzjonar tiegħu;
(e) l-arranġamenti speċifiċi rigward il-
ġestjoni tal-ħaddiema u l-proċeduri għar-
reklutaġġ;

(e) il-proċeduri rigward il-ġestjoni tal-
persunal u r-reklutaġġ;

(f) l-arranġamenti għall-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji tal-membri; 

(f) l-arranġamenti għall-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji tal-membri; 

(g) ir-regoli ta' kontabbiltà u ta' baġit 
applikabbli ta' kull wieħed mill-membri ta' 
REKT li għandhom x'jaqsmu miegħu;

(g) ir-regoli ta' kontabbiltà u ta' baġit 
applikabbli tal-membri tar-REKT;

(h) il-ħatra ta’ awditur estern indipendenti 
għall-kontijiet tar-REKT;

(h) il-ħatra ta’ awditur estern indipendenti 
għall-kontijiet tar-REKT; kif ukoll

(i) l-arranġamenti għar-responsabbiltà 
tal-membri skont l-Artikolu 12(2); and

(i);

(j) il-proċeduri għall-emendament tal-
istatuti, inkluża l-konformità mal-obbligi 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5."

(j) il-proċeduri għall-emendament tal-
istatuti, inkluża l-konformità mal-obbligi 
stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5."

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej: L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:
(a) Fil-paragrafu 1 jiżdied is-subparagrafu 
li ġej:

(a) Fil-paragrafu 1 jiżdied is-subparagrafu 
li ġej:

"REKT għandu jkun responsabbli għad-
dejn kollu tiegħu."

"REKT għandu jkun responsabbli għad-
dejn kollu tiegħu." 

(b) Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

(b) Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

"2. Minkejja l-paragrafu 3, sal-punt li l-
assi ta' REKT huma insuffiċenti biex jilħqu
l-obbligazzjonijiet finanzjarji tiegħu, il-
Membri tiegħu għandhom jkunu 
responsabbli għad-djun ta' kwalunkwe 
natura ta' REKT, is-sehem ta' kull Membru 
jkun iffissat proporzjonalment skont il-
kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu. L-
arranġamenti għall-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għandhom ikunu ffissati fl-
istatuti.

"2. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, sal-punt li l-assi ta' REKT 
huma insuffiċenti biex jaqdu l-
obbligazzjonijiet finanzjarji tiegħu, il-
Membri tiegħu għandhom jkunu 
responsabbli għad-djun ta' kwalunkwe 
natura ta' REKT, bis-sehem ta' kull 
Membru ffissat proporzjonalment skont il-
kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu. L-
arranġamenti għall-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għandhom ikunu ffissati fl-
istatuti.

Il-membri jistgħu jipprovdu fl-istatuti, li 
huma se jkunu responsabbli, wara li jkunu 
waqfu milli jkunu membri ta' REKT, għall-
obbligi li jirriżultaw minn attivitajiet tar-
REKT matul is-sħubija tagħhom.

Il-membri jistgħu jipprovdu fl-istatuti, li 
huma se jkunu responsabbli, wara li jkunu 
waqfu milli jkunu membri ta' REKT, għall-
obbligi li jirriżultaw minn attivitajiet tar-
REKT matul is-sħubija tagħhom.

2a. Jekk ir-responsabbiltà ta' mill-inqas 
membru wieħed ta' REKT tkun limitata jew 
eskuża bħala riżultat tal-liġi nazzjonali li 
taħtha jkun iffurmat, il-membri l-oħra 
jistgħu wkoll jillimitaw ir-responsabbiltà 
tagħhom fil-konvenzjoni.

2a. Jekk ir-responsabbiltà ta' mill-inqas 
membru wieħed ta' REKT minn Stat 
Membru tkun limitata bħala riżultat tal-liġi 
nazzjonali skont liema jkun iffurmat, il-
membri l-oħra jistgħu wkoll jillimitaw ir-
responsabbiltà tagħhom fil-konvenzjoni 
meta l-liġi nazzjonali li timplimenta dan 
ir-Regolament tippermettilhom jagħmlu 
hekk.

L-isem ta' REKT li l-membri tiegħu L-isem ta' REKT li l-membri tiegħu 
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jkollhom responsabbiltà limitata għandu 
jinkludi l-kelma "limitat".

jkollhom responsabbiltà limitata għandu 
jinkludi l-kelma "limitat".

Ir-rekwiżiti għall-pubbliċità tal-
konvenzjoni, l-istatuti u l-kontijiet ta’ 
REKT li l-membri tiegħu għandhom 
responsabbiltà limitata għandhom ikunu 
mill-anqas ugwali għal dawk meħtieġa għal 
entitajiet legali oħra b'responsabbiltà 
limitata tal-membri tagħhom, stabbiliti 
taħt il-liġijiet tal-Istat Membru fejn dak ir-
REKT għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu.

Ir-rekwiżiti għall-pubbliċità tal-
konvenzjoni, l-istatuti u l-kontijiet ta’ 
REKT meta l-membri tiegħu jkollhom 
responsabbiltà limitata għandhom ikunu 
mill-anqas ugwali għal dik meħtieġa għal 
entitajiet legali oħra b'responsabbiltà 
limitata skont il-liġijiet tal-Istat Membru 
fejn dak ir-REKT ikollu l-uffiċċju reġistrat 
tiegħu.

Fil-każ ta' REKT li l-membri tiegħu 
għandhom responsabbiltà limitata, l-Istati 
Membri jistgħu jeħtieġu li REKT għandu 
jagħmel assigurazzjoni adatta biex ikopri r-
riskji speċifiċi għall-attivitajiet tar-REKT.”

Fil-każ ta' REKT meta l-membri tiegħu 
jkollhom responsabbiltà limitata, 
kwalunkwe Stat Membru kkonċernat 
jista' jesiġi li r-REKT għandu jagħmel 
assigurazzjoni adatta jew li jkun soġġett 
għal garanzija pprovduta minn bank jew 
istituzzjoni finanzjarja oħra stabbilita fi 
Stat Membru jew ikun kopert b'faċilità 
pprovduta bħala garanzija minn entità 
pubblika jew mill-Istat Membru biex jiġu 
koperti r-riskji speċifiċi għall-attivitajiet 
tar-REKT.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu dawk id-dispożizzjonijiet li 
jkunu adegwati sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-
Regolament.

"1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu dawk id-dispożizzjonijiet li 
jkunu adegwati sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-
Regolament, inkluża d-determinazzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli 
għall-approvazzjoni bi qbil mal-
arranġamenti legali u amministrattivi 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 17 huwa sostitwit b’dan li ġej: L-Artikolu 17 għandu jkun sostitwit b'dan 
li ġej:

"Sa nofs l-2018 il-Kummissjoni għandha 
tibgħat lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni, l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-valur 
miżjud Ewropew u l-ambitu għas-
simplifikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

"Sal-1 ta' Awwissu 2018 il-Kummissjoni 
għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, li jevalwa l-effikaċja, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-valur miżjud 
Ewropew u l-ambitu għas-simplifikazzjoni 
tiegħu].

Ir-rapporti ta' evalwazzjponi għandhom 
ikunu bbażati fuq indikaturi li l-
Kummissjoni għandha tadotta permezz ta'
atti ddelegati skont l-Artikolu 17a."

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li
tadotta atti delgati skont l-Artikolu 17a, li 
jistabbilixxu l-lista ta’ indikaturi li hemm 
riferiment għalihom fl-ewwel 
subparagrafu.”

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu17a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 17a li ġej: Għandu jiddaħħal l-Artikolu 17a li ġej:

“Article 17a
L-Eżerċizzju tad-delega

"Article 17a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħat tal-adozzjoni ta' atti ddelegati 1. Is-setgħat tal-adozzjoni ta' atti delegati
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huma kkonferiti lill-Kummissjoni bla 
ħsara għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu. 

huma kkonferiti lill-Kummissjoni soġġetti 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu. 

2. Id-delegi ta’ setgħat imsemmija f'dan ir-
Regolament għandhom jingħataw għal 
perjodu ta’ żmien mhux definit mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delegi tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandhom ikunu konferiti lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ 5 snin mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

3. Id-delegi ta' setgħat msemmija fl-
Artikolu 17 jistgħu jiġu revokati fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

3. Id-delegi ta' setgħat imsemmija fl-
Artikolu 17 jistgħu jiġu rrevokati fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

Deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir 
effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f'din id-
deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifikah simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5. L-atti delegati għandhom jidħlu fis-
seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun 
ġiet espressa mill-Parlament Ewropew jew 
inkella mill-Kunsill fi żmien xahrejn (2)
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill. 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta' tliet (3) xhur min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew jew lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż bi tliet (3) xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u anqas il-Kunsill ma 
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan 
għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-
seħħ fid-data msemmija hemmhekk.

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan 
għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-
seħħ fid-data msemmija hemmhekk.

L-att delegat jista’ jkun ippubblikat f'Il- L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f'Il-



PR\937529MT.doc 23/23 PE489.428v02-00

MT

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ 
dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill ikunu t-tnejn għarrfu lill-
Kummissjoni bil-ħsieb tagħhom li ma 
jressqux oġġezzjonijiet.

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ 
dak il-perjodu jekk kemm il-Parlament 
Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu 
infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni
tagħhom li ma jressqux oġġezzjonijiet.

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal att delegat, l-att 
m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li 
toġġezzjona għall-att ddelegat għandha 
tagħti r-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet 
tagħha."

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal att delegat, l-att 
m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li 
toġġezzjona għall-att delegat għandha 
tagħti r-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet 
tagħha."

Or. en


