
- 0 - 

CdR 354/2003 fin EN/MT .../... 

 CONST-019 

 

 

 Brussel, 17 ta’ Novembru 2004 

 

 

 

OPINJONI 

tal-Kumitat tar-Reġjuni 

dwar it- 

Trattat li jistabilixxi l-Kostituzzjoni Ewropea 

 

____________ 

 
 

 

 

 

 

MT



- 1 - 

CdR 354/2003 fin EN/MT .../... 

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI, 

 
Wara li kkunsidra l-abbozz tar-rapport tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar l-Affarijiet 
Kostituzzjonali dwar it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa (PE 347.119) 
 

Wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Settembru 2004 li jikkonsultah 

dwar dan is-suġġett, skond ir-raba’ paragrafu ta’ Artikolu 265 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 

Ewropea; 

 

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa iffirmat mill-kapijiet ta’ Stat u 

tal-Gvern fid-29 ta’ Ottubru 2004 (KIG 87/2/04 rev 2, KIG 87/04 Add. 1 rev 1 u Add. 2 rev 2), 

 
Wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta’ Laeken tal-14 u l-15 ta’ 
Diċembru 2001, u b’mod partikolari d-Dikjarazzjoni ta’ Laeken dwar il-Futur ta’ l-Unjoni Ewropea, 
 
Wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussel tas-17 u t-18 ta’ 
Ġunju 2004 
 
Wara li kkunsidra l-opinjoni tiegħu dwar il-proposti tal-KtR għall-Konferenza Intergovernattiva 
(CdR 169/2003 fin1.), ir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea 
(CdR 198/2003 fin2), ir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-Riżultati tal-KIG (CdR 22/2004 fin3), u d-
dikjarazzjoni tiegħu dwar il-proċess Kostituzzjonali ta’ l-Unjoni (CdR 77/2004), 
 
Wara li kkunsidra l-opinjoni tiegħu dwar il-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-Gvern reġjonali 
fix-xogħol tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea, u tal-KtR f’laqgħat informali tal-Kunsill (CdR 431/2000 
fin4), 
 

Wara li kkunsidra l-abbozz ta’ opinjoni (CdR 354/2003 rev 1) adottata fil-21 ta’ Settembru mill-

Kummissjoni għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Governance Ewropea, (rapporteurs: Is-Sur Franz 

Schausberger, Rappreżentant ta’ Land Salzburg fil-Kumitat tar-Reġjuni (AT-EPP) u Cllr Lord 

Tope, Awtorità ta’ Greater London (UK/ELDR), 

 

                                                      
1 ĠU C 23 tas-27.1.2004, p. 1 
2

  ĠU C 256 ta’ l-24.10.2003, p. 62 

3
  ĠU C 109 tat-30.4.2004, p. 52 

4
 ĠU C 107 tat-3.5.2002, p. 5 
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1) Filwaqt li fl-ispirtu tad-Dikjarazzjoni ta’ Laeken u l-impenn meħud mill-Kapijiet ta’ Stat jew 
tal-Gvern li jagħtu lill-Unjoni bażi kostituzzjonali, li tiggarantixxi aktar demokrazija, 
leġittimità, trasparenza u effiċjenza b’mod li tkun missielta l-isfida demokratika ta’ Ewropa 
wara t-tkabbir; 

 
2) Filwaqt li l-White Paper tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Governance Ewropea tagħraf li 

l-UE mxiet lejn sistema ta’ governance fuq diversi livelli u li b’konsegwenza għandu jkun 
hemm tisħiħ tar-rwol u rispett akbar lejn is-saħħa tal-livelli lokali u reġjonali tal-gvern; 

 
3) Filwaqt li t-Trattat Kostituzzjonali jipprevedi bażi kostituzzjonali biex ikun applikat u 

garantit il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, filwaqt li jħares il-prerogattivi ta’ l-Istati Membri, 
reġjuni u awtoritajiet lokali u jikkunsidra l-impatt amministrattiv u finanzjarju tal-
leġislazzjoni ta’ l-UE fuq l-awtoritajiet reġjonali u lokali; 

 
4) Filwaqt li l-ħolqien ta’ mekkaniżmu ġdid ta’ monitoraġġ ex ante, li għall-ewwel darba fl-

istorja ta’ l-integrazzjoni Ewropea jassoċja l-parlamenti nazzjonali, u fejn meħtieġ, dawk 
reġjonali b’saħħa leġislattiva – mal-proċess leġislattiv Ewropew u l-involviment tal-Kumitat 
tar-Reġjuni fil-proċess ta’ monitoraġġ ex-post, huma innovazzjonijiet kruċjali tal-Protokoll 
dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji ta’ Sussidjarjetà u Proporzjonaltità;; 

 
5) Filwaqt li hu importanti li jinżamm bilanċ bejn l-osservanza tal-leġislazzjoni u l-prinċipji tas-

sussidjarjetà u proprozjonalità u l-bżonn ta’ azzjoni effiċjenti mill-Unjoni; 
 
6)  Filwaqt li r-referenza mill-Parlament Ewropew tagħraf il-kontribut mogħti mill-KtR għall-

proċess kostituzzjonali, b’mod partikolari fil-kapaċità tiegħu bħala rappreżentant ta’ l-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Konvenzjoni Ewropea. 

 
 
adotta l-opinjoni li ġejja waqt is-sessjoni plenarja Nru 57 tas-17 u t-18 ta’ November 2004  
(laqgħa tas-17 ta’ Novembru): 
 
1. Il-fehmiet tal-Kumitat tar-Reġjuni  
 
Il-Kumitat tar-Reġjuni 
 
(a) Proċess Kostituzzjonali 
 
1.1 jifraħ lill-Presidenza Irlandiża għall-kisba tagħha billi kienet ta’ suċċess fit-tmexxija tal-

laqgħat u l-konklużjoni tal-Konferenza Intergovernattiva (KIG) matul il-Presidenza tagħha; 
  
1.2 ifakkar fil-kontribuzzjonijiet tiegħu għall-proċess kostituzzjonali kif preżentat mid-

delegazzjoni ta’ osservaturi tal-KtR fil-Konvenzjoni Ewropea u l-azzjonijiet u inizjattivi 
konġunti ma’ assoċjazzjonijiet Ewropej ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali li jiffukaw 
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primarjament fuq il-mekkaniżmu ta’ sussidjarjetà u d-dimensjoni reġjonali u lokali fil-
Kostituzzjoni; jilqa’ l-fatt li l-Konferenza Intergovernattiva adottat l-proposti rispettivi 
preżentati mill-Konvenzjoni Ewropea;   

 
1.3 iġedded l-appoġġ għall-proċess Kostituzzjonali, speċjalment il-fażi tal-Konvenzjoni li kienet 

miftuħa, parteċipattiva u inklussiva; jikkunsidra li l-Konvenzjoni għarfet iżda ma tatx 
biżżejjed importanza lir-rwol u l-post ta’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess ta’ 
integrazzjoni Ewropea kif muri b’mod partikolari permezz ta’ l-organizzazzjoni ta’ sessjoni ta’ 
nofs ta’ nhar dwar dan is-suġġett; jiddispjaċih li l-Konvenzjoni ma ngħatatx aktar ħin biex 
tiddiskuti fil-fond id-dispożizzjonijiet għall-policies ta’ Parti III tal-Kostittuzzjoni li jwassal 
għall-fatt li Parti III mhux dejjem issegwi s-sistema ta’ kompetenzi mfassla f’Parti I. 

 
1.4 jilqa’ l-appoġġ tal-Parlament Ewropew fit-tħejjija tat-Trattat Kostituzzjonali, għal għarfien 

 aktar sħiħ tar-rwol istituzzjonali u politiku ta’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess 
 Komunitarju ta’ teħid tad-deċiżjonijeit (ara r-rapport tas-Sur Napolitano dwar Ir-rwol ta’ l-
 awtoritajiet reġjonali u lokali fil-bini ta’ l-Ewropa u r-rapport tas-Sur Lamassoure dwar id-
 Diviżjoni tal-Kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri); 

 
(b) It-Trattat 
 
1.5 jikkunsidra li t-Trattat jirrapreżenta pass pożittiv għall-Unjoni Ewropea u jħejji diversi 

arranġamenti meħtieġa għall-governance effettiva ta’ l-Unjoni;  
 
1.6 jikkunsidra li kemm it-twaqqif ta’ rabta espliċita bejn il-politika ekonomika u dik ta’ l-

impjiegi (Artikoli I-14 u I-15) kif ukoll l-introduzzjoni ta’ klawżola soċjali orizzontali, li l-
Unjoni trid tikkunsidra meta tiddefinizzi u timplimenta l-policies tagħha, ħtiġijiet marbuta 
mal-promozzjoni ta’ rata għolja ta’ xogħol, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, il-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u livell ogħli ta’ edukazzjoni, taħriġ u ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem(Artikolu III-117), se jipprovdu bażi legali xierqa biex jiġi segwit mudell soċjali 
Ewropew kif ukoll is-sostenibilità kif imniżżla fil-preambolu tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni u l-għanijiet ta’ l-Unjoni [Artikolu I-3(3)]; 

 
1.7 jilqa’ l-inklużjoni tat-test tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fit-Trattat li jagħti liċ-ċittadini 

aktar kjarezza u sigurtà dwar id-drittijiet tagħhom li joriġinaw miċ-ċittadinanza ta’ l-Unjoni, u 
se jipprovdi Unjoni aktar ġusta u soċjali; 

 
1.8 jiddispjaċih li tħalla l-veto nazzjonali f’numru ta’ oqsma, u jikkunsidra li dan se jkun att ta’ 

impediment mhux meħtieġ għal teħid ta’ deċiżjonijiet effiċjenti,  
 
1.9 madankollu jilqa’ d-dispożizzjoni għall-azzjoni unanima mill-Kunsill biex jikkonkludi ftehim 

internazzjonali dwar il-kummerċ fil-kultura, awdjoviżwali, soċjali, edukazzjoni u servizzi tas-
saħħa [Artikolu III-315];  
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1.10 jilqa’ d-dispożizzjonijiet biex ikunu applikati proċeduri leġislattivi normali għall-parti III tal-
Kostituzzjoni; [Artikolu IV-445];  

 
1.11 jikkunsidra li t-Trattat jipprovdi definizzjoni aktar ċara u distribuzzjoni tal-poteri fi ħdan l-

Unjoni, simplifikazzjoni ta’ l-istrumenti tagħha u tisħiħ tal-leġittimità demokratika, 
trasparenza fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u effiċjenza ta’ l-istituzzjonijiet tagħha, u 
jipprovdi lill-Unjoni l-flessibilità meħtieġa biex tiżviluppa f’direzzjonijiet ġodda;  

 
(ċ) Sussidjaretà u r-rwol tal-Gvernijiet lokali u reġjonali ta’ l-Istati Membri 
 
1.12 jilqa’ d-definizzjoni l-ġdida dwar il-prinċipju ta’ sussidjarjetà [Sussid-Artikolu 8]; u l-

involviment tal-Kumitat tar-Reġjuni fil-proċess ta’ monitoraġġ ex-post ta’ l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà; [Sussid-Artikolu 7]; jilqa’ wkoll il-fatt li se jirċievi rapport mill-
Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu I-11 tal-Kostituzzjoni (sussidjarjetà u 
proporzjonalità) flimkien ma’ istituzzjonijiet oħra u l-Parlamenti nazzjonali ta’ l-Istati Membri 
[Sussid-Artikolu 9]; madankollu jiddispjaċih li d-dispożizzjonijiet dwar il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità huma inqas komprensivi minn dawk dwar is-sussidjarjetà;  

 
1.13 jilqa’ r-referenza għall-gvern awtonomu lokali u reġjonali [Artikolu I-5 & Parti II-

preambolu], l-għarfien ta’ l-importanza tal-bażi tad-demokrazija fl-Unjoni [Artikolu I-46.(3)], 
u r-rwol ta’ l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi fil-ħajja demokratika ta’ l-Unjoni [Artikolu I-
47(2)];  iżda jiddispjaċih li m’hemmx referenza għall-KtR f’Titolu VI (“Ħajja demokratika ta’ 
l-Unjoni”) [Artikolu I-46] dwar il-prinċipju ta’ demokrazija rappreżentattiva, meta jitqies li l-
membri tiegħu jirrappreżentaw il-prinċipju demokratiku tal-prossimità fil-qalba ta’ l-Unjoni; 

 
1.14 jikkunsidra li l-għarfien aktar sħiħ tad-dimensjoni lokali u reġjonali fi ħdan l-arkitettura l-

ġdida ta’ l-Unjoni se ttejjeb kemm l-effettività tagħha kif ukoll ir-relazzjoni maċ-ċittadini: l-
integrazzjoni Ewropea għandha tinkludi teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi fejn tingħata 
konsiderazzjoni għall-opinjonijiet ta’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali, għaliex dawn l-oqsma ta’ 
amministrazzjoni huma responsabbli mit-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proporzjon 
kbir tal-leġislazzjoni u l-politika ta’ l-UE u huma l-aktar qrib taċ-ċittadin u għalhekk jistgħu 
jagħtu kontribut sostanzjali għall-kwalità tal-leġislazzjoni ta’ l-Unjoni; [Artikolu I-5] 
madankollu jiddikjara li l-konsultazzjoni ma tistax tieħu post ir-responsabilità u l-akkontabilità 
ta’ l-awtoritajiet reġjonali u lokali fi ħdan l-oqsma rispettivi ta’ kompetenza li għandhom jiġu 
rispettati; għandhom jingħataw l-opportunità li jippruvaw li huma jistgħu, skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Istat Membru rispettiv, jiksbu b’mod xieraq l-għanijiet ta’ l-azzjoni intiża; 

 
1.15 jilqa’ d-dispożizzjoni li l-Unjoni għandha tirrispetta l-identitajiet nazzjonali ta’ l-Istati Membri 

u l-istrutturi fundamentali tagħhom, inkluż id-dritt għall-gvern reġjonali u lokali awtonomu, u l-
funzjonijiet essenzjali tagħhom ta’ Stat [Artikolu I-5] partikolarment dawk li għandhom l-għan 
li jħarsu l-integrità territorjali, iżommu l-ordni pubbliku u jħarsu s-sigurtà nazzjonali, għaliex 
dan jista’ jkun kruċjali fiż-żamma tar-responsabilità u l-akkontabilità ta’ l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali b’leġittimità demokratika; 
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1.16 jilqa’ l-fatt li t-Trattat iħares id-dritt tal-ministri reġjonali biex jieħdu sehem f’laqgħat tal-

Kunsill f’isem l-Istat Membru tagħhom, għaliex dan jikkonferma t-test ta’ l-Artikolu 203 tat-
Trattat tal-KE fl-Artikolu I-23 (2); isejjaħ lill-Istati Membri biex jipprovdu strutturi u 
mekkaniżmi interni biex jinvolvu lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-preparazzjoni tal-policies 
Ewropej ta’ l-Istati Membri u biex titħares il-parteċipazzjoni reġjonali anke fis-sistema l-ġdida 
ta’ formazzjonijiet tal-Kunsill fir-rigward tas-setturi ta’ kompetenza tagħhom ; 

  
1.17 jilqa’ l-ħtieġa ta’ konsultazzjoni sħiħa fil-fażi pre-leġislattiva – għall-awtoritajiet lokali u 

reġjonali biex jieħdu sehem bis-sħiħ fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li 
għalihom għandhom r-responsabilità għat-traspożizzjoni u/jew l-implimentazzjoni, għandhom 
ikunu infurmati sew bl-iżviluppi kurrenti u konsultazzjoni adegwata minn qabel hi essenzjali; 
dan hu proċess doppju li fih il-konsultazzjoni tista’ tippermetti lill-Kummissjoni nnifisha biex 
tkun aktar informata dwar id-dimensjoni lokali u reġjonali u għalhekk twassal għal titjib fil-
proċess ta’ ħolqien ta’ leġislazzjoni ġdida. [Sussid-Artikolu 2] 

 
1.18 isejjaħ għat-twaqqif ta’ djalogu reali u estiż għall-oqsma tematiċi kruċjali mal-bidu tal-mandat 

tal-Kummissjoni l-ġdida; 
 
1.19 isejjaħ biex titjieb il-konsultazzjoni diretta, fil-livell lokali u reġjonali bejn il-parlamenti 

nazzjonali u l-awtoritajiet infra-statali ta’ l-Istati Membri responsabbli mit-traspożizzjoni u/jew 
implimentazzjoni ta’ leġislazzjoni ta’ l-Unjoni; 

 
1.20 jilqa’ l-ħtieġa fit-Trattat li l-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra minn qabel il-konsegwenzi 

amministrattivi u finanzjarji tal-proposti leġislattivi tagħha u jikkunsidra li dan għandu 
jinkludi evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali, minħabba li ta’ spiss 
huma jinsabu fil-livell ta’ amministrazzjoni responsabbli b’mod aħħari milli jħaddmu u 
jimplimentaw l-inizjattivi l-ġodda ta’ l-UE; jistieden lill-Parlament Ewropew biex jagħti 
konsiderazzjoni simili fl-impatt ta’ l-emendi leġislattivi tiegħu; [Sussid-Artikolu 4]  

 
1.21 jagħraf id-dibattitu wiesa’ u ta’ valur li sar fil-Konferneza dwar is-Sussidjarjetà tal-KtR 

f’Berlin fis-27 ta’ Mejju 2004; jifhem li konsiderazzjoni sħiħa ta’ l-applikazzjoni u l-analiżi tal-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità se jittieħdu f’opinjoni futura tal-KtR; 

 
 
 
(d) Policies 
 
1.22 jilqa’ l-inklużjoni tal-koeżjoni territorjali fost l-għanijiet ta’ l-Unjoni kif ukoll għall-inklużjoni 

tat-tipi differenti ta’ reġjuni li għandhom diffikultajiet partikolari li se jingħataw attenzjoni 
partikolari (Art. III-220); jiddispjaċih li t-Trattat ma jagħmel l-ebda referenza għall-
koperazzjoni bejn il-fruntieri u bejn ir-reġjuni, u lanqas ma jipprovdi strument legali ċar jew 
qafas għall-appoġġ finanzjarju għall-ġemellaġġi bejn l-ibliet jew koperazzjoni oħra simili 
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[Artikolu III-220-224] – teżisti tradizzjoni twila ta’  koperazzjoni bejn il-fruntieri u bejn ir-
reġjuni fl-Ewropa u dan hu wieħed mill-pedamenti kulturali ta’ l-integrazzjoni Ewropea li se 
jikseb aktar sinifikat fil-kuntest tal-politika l-ġdida dwar il-pajjiżi ġirien. Għalhekk bażi legali hi 
indispensabbli biex tagħti lill-Unjoni l-mezzi li tippermetti din il-koperazzjoni. 

 
1.23 jilqa’ l-fatt li t-Trattat jipprovdi għall-Istati Membri – u l-livelli amministrattivi kostistwenti 

tagħhom – biex jipprovdu, jikkummissjonaw u jiffinanzjaw servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali; 

 
1.24 jilqa’ l-għarfien mogħti lid-diversità kulturali u lingwistika, għaliex dan se jgħin iħares u 

jippromwovi l-wirt u l-identità lokali u reġjonali u jiġġieled lill-omoġenizzazzjoni tal-kultura 
Ewropea; [Artikoli I-3 u III-280] 

 
1.25 jieħu nota ta’ l-inklużjoni ta’ l-azzjoni ta’ appoġġ, koordinazzjoni u kumplimentarità fuq livell 

ta’ l-Unjoni fl-oqsma ta’ l-isport [Artikolu III-282], turiżmu [Artikolu III-281] u protezzjoni 
ċivili [Artikolu III-284], fejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwoli importanti u 
jsejjaħ lill-Kummissjoni biex ġeneralment tagħmel użu minn liġijijiet Ewropej tat-tip 
framework; 

 
1.26 jikkunsidra li l-għoti ta’ kompetenzi lill-Unjoni Ewropea fl-oqsma tal-kultura, edukazzjoni, 

saħħa u servizzi soċjali għandhom jiġu monitorati mill-qrib għall-osservanza tal-prinċipji ta’ 
sussidjarjetà u proporzjonalità u jagħti l-parir li l-Kummissjoni b’mod ġenerali tuża liġijiet 
Ewropej tat-tip framework u tħalli lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali l-għażla tal-
forma u metodi biex jiksbu r-riżultati meħtieġa;  

 
(e) Il-Kumitat tar-Reġjuni 
 
1.27 jiddispjaċih li l-KiG ma saħħietx l-istat istituzzjonali tal-Kumtiat tar-Reġjuni b’mod li jkunu 

stabbiliti bis-sħiħ l-oqsma ta’ konsultazzjoni obbligatorja tiegħu fl-istruttura Kostituzzjonali u 
biex jissaħħaħ ir-rwol konsultattiv tiegħu, per eżempju: fl-oqsma ta’ kompetenza maqsuma, 
għall-miżuri ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika u tax-xogħol, f’oqsma ta’ azzjonijiet ta’ 
appoġġ, koordinazzjoni jew komplimentarità; 

 
1.28 jilqa’ l-għoti tad-dritt lill-Kumitat tar-Reġjuni li jressaq proċeduri legali quddiem il-Qorti tal-

Ġustizzja biex jiddefendi l-prerogattivi tiegħu u  l-ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà; [Artikolu 
III-386];Mandakollu, il-Kumitat jiddispjaċih li l-Konferenza Intergovernattiva ma tatx lir-
reġjuni li għandhom saħħa leġislattiva l-ebda possibilità li jressqu appell quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja biex jiddefendu l-kompetenzi leġislattivi tagħhom. 

 
1.29 jilqa’ l-konferma li t-terminu tal-Kumitat se jkun estiż għall-5 snin, li biż-żmien jista’ jkun l-

istess bħal dak tal-Parlament u l-Kummissjoni; [Artikolu III-292]. 
 
2.  Rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni 
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Il-Kumitat tar-Reġjuni  
 
(a) Ratifika tat-Trattat 
 
2.1 isejjaħ lill-Parlament Ewropew biex jagħti l-kunsens tiegħu għat-Trattat Kostituzzjonali u jilqa’ 
l-inzjattiva tal-Kumitat tal-PE dwar l-affarijiet kostituzzjonali li jikkonsulta lill-KtR dwar l-opinjoni 
tiegħu dwar l-Abbozz ta’ Trattat Kostituzzjonali; 
 
2.2 jaqbel ma’ l-istima tal-Parlament dwar il-progress demokratiku li ma jistax jinċaħad li sar mit-

Trattat Kostituzzjonali;  
 
2.3 isejjaħ lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali ta’ l-Istati Membri, kif xieraq, biex jirratifikaw it-

Trattat Kostituzzjonali;  
 
2.4 jappoġġa l-isforzi tal-Parlament Ewropew sabiex jikkonsolida l-proċess kostituzzjonali billi 

jisħaq il-merti ta’ din il-Kostituzzjoni u b’mod partikolari s-suġġerimenti tal-Kumitat dwar l-
Iżvilupp Reġjonali; 

 
2.5 jappella biex ikun konkluż ftehim inter-istituzzjonali biex tkun elabarota strateġija ta’ 

Komunikazzjoni biex it-Trattat Kostituzzjonali ikun imxerred u spjegat liċ-ċittadini, speċjalment 
fil-konfront tal-proċess imminenti ta’ ratifika; 

 
2.6 jimpenja ruħu li jieħu sehem f’din l-istrateġija u li jippromwovi l-ftehim u l-aċċettazzjoni tat-

Trattat miċ-ċittadin ordinarju u jħeġġeġ biex isir l-istess mill-membri tiegħu u l-awtoritajiet u 
organi rappreżentattivi tagħhom;  

 
2.7 jilqa’ l-inizjattiva “elf diskussjoni għall-Ewropa” u jikkonferma l-volontà tiegħu biex jieħu 

sehem attiv fil-kampanja ta’ għarfien għaċ-ċittadini Ewropej permezz tan-network ta’ awtoritajiet 
lokali u reġjonali tiegħu u jitlob lill-membri tal-Parlament Ewropew u r-rappreżentanti lokali u 
reġjonali eletti biex jaħdmu flimkien favur il-promozzjoni tal-Kostituzzjoni Ewropea futura u 
biex flimkien jikkontribwixxu għad-dibattitu politiku u demokratiku li se jakkumpanja l-proċess 
ta’ ratifika;    

 
(b) Implimentazzjoni tat-Trattat 
 
2.8 jistenna valur miżjud reali għall-ħajja demokratika u x-xogħol ta’ l-Unjoni bħala riżultat ta’ l-

implimentazzjoni tat-Trattat Kostituzzjonali 
 
2.9 jimpenja ruħu li jevalwa d-drittijiet u l-obbligi ġodda li jaqgħu fuq il-Kumitat stess u li jagħmel 

il-preparazzjonijiet u l-organizzazzjoni interna mill-ġdid li huma meħtieġa biex jirrispondi għaż-
żieda fir-responsabbiltajiet b’mod effettiv u effiċjenti 
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2.10 jiġbed l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew dwar diversi effetti tat-Trattat Kostituzzjonali, u 
jitlob lill-Parlament biex jappoġġja lill-KtR b’mod partikolari fir-rigward ta’: 

 
- l-involvimenti kwalitattiv tal-KtR fil-ħajja politika ta’ l-Unjoni u l-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet tal-Komunità ; 
 

- l-applikazzjoni effettiva u ta’ suċċess tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar il-prinċipji ta’ 
sussidjarjetà u proporzjonalità kemm fil-qasam tal-proċess ta’ konsultazzjoni politika ex-ante 
kif ukoll f’dak ta’ monitoraġġ legali ex-post 

 
- rispett għall-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali skond id-definizzjoni l-ġdida tal-

prinċipju ta’ sussidjarjetà u t-tqassim il-ġdid tal-kompetenzi fi ħdan l-Unjoni Ewropea ; 
 

- għarfien tal-koeżjoni territorjali bħala għan ġdid ta’ l-Unjoni u r-rispett għall-wegħdiet 
magħmula fil-protokoll il-ġdid dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; 

 
- promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn il-fruntieri u bejn ir-reġjuni bħala fattur integranti ta’ l-

Unjoni Ewropea, minkejja n-nuqqas ta’ bażi legali, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-
ambizzjonijiet ta’ l-Unjoni fil-qasam tal-poltika dwar il-pajjiżi ġirien; 

 
- rispett għad-diveristà kulturali u lingwistika li hi għan ġdid tal-Komunità. 

 
2.11  iħeġġeġ lill-Parlament Ewropew biex jieħu aktar vantaġġ mill-possibilità li jikkonsulta lill-

 KtR kif stipulat fit-Trattat Kostituzzjonali [Artikolu III-338] b’mod li jżid il-ftehim tad-
 dimensjoni lokali u reġjonali; 

 
2.12   jitlob li f’każi fejn il-Kumitat għandu jiġu konsultat skond it-Trattat Kostituzzjonali, l-

 istituzzjoni li kkonsultat lill-Kumitat ma timplimentax ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 
 għandha tiġġustifika u tipprovdi r-raġunijiet għalfejn ma segwiethomx.; 

 
2.13  jitlob li jkun involut fid-difiża tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà flimkien mal-parlamenti 

 nazzjonali fil-perjodu ta’ twissija minn kmieni ta’ sitt ġimgħat u li jkollu dritt jipproduċi 
 opinjoni bir-raġunijiet jekk il-proposta ma tosservax il-prinċipju tas-sussidarjetà u biex din 
 tkun ikkunsidrata [Sussid-Artikolu 6];   

 
2.14  jistieden lill-Parlamenti Nazzjonali biex jimplimentaw djalogu effikaċi u regolari mar-

 rappreżentanti tal-livell lokali u reġjonali, li huma konxji tad-diversità tal-problemi u 
 jirrispondu għall-konsegwenzi fil-qasam tar-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

 
2.15  isejjaħ lill-gvernijiet u parlamenti nazzjonali biex idaħħlu l-ispirtu u l-filosofija tad-"djalogu 

 sistematiku” ta’ l-UE fl-arranġamenti amministrattivi domestiċi, fejn dawn ma jeżistux diġà, 
 billi jinvolvu lill-gvern reġjonali u lokali fl-analiżi ta’ proposti leġislattivi;  
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2.16   isejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea biex tirraporta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-  
 applikazzjoni ta’ Artikolu I-10 (Ċittadinanza), speċjalment għaliex dan jiggverna d-dritt li  
 toħroġ u tivvota f’elezzjonijiet muniċipali [Artikolu III-129]; 

 
2.17   peress  li l-proposta li jissaħħaħ ir-rwol konsultattiv preżenti tal-KtR permezz tal-klawżola 

  orizzontali li tistipula li l-KtR għandu jkun konsultat fl-oqsma kollha fejn il-kompetenza hi 
  maqsuma, għal miżuri ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika u ta’ l-impjiegi u fl-oqsma 
  azzjoni ta’ appoġġ, koordinattiva jew komplimentari ma kienux aċċettati, il-KtR isejjaħ lill-
  Kummissjoni Ewropea biex tikkonsultah dwar l-inizjattivi kollha ta’ dimensjoni jew  
  kompetenza lokali jew reġjonali evidenti, fejn m’hemmx dispożizzjoni għall-konsultazzjoni 
  fit-Trattat : Dawn l-oqsma jinkludu inter alia leġislazzjoni dwar id-definizzjoni tal-prinċipji u 
  l-kondizzjonijiet, u b’mod partikolari dawk ekonomiċi u finanzjarji, li permezz tagħhom is-
  servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jistgħu jwettqu l-missjonijiet tagħhom  [Artikolu III-
  122], il-liberalizzazzjoni tas-servizzi [Artikolu III-147]; Armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni fit-
  tassazzjoni indiretta [Artikolu III-171]; Approssimazzjoni tal-leġislazzjoni fil-qasam tas-suq 
  intern [Artikoli III-172, III-173]; Għajnuna statali [Artikoli III-167, III-168, III-169];  
  Agrikoltura, żvilupp rurali u politika dwar is-sajd [Artikolu III-231]; Riċerka u żvilupp  
  teknoloġiku [ArtikoliIII-251, III-252 u III-253], Turiżmu [Artikolu III-281] u Protezzjoni 
   ċivili [Artikolu III-284] 

 
2.18   isejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar bidliet  

  futuri fil-kompożizzjoni tiegħu meta tkun qed tħejji proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill  
  [Artikolu I-32 u Artikolu III-386] 

 
(ċ) Reviżjonijiet tat-Trattat u d-dispożizzjonijiet tiegħu 
 
2.19 jemmen li hemm bżonn, għall-iżvilupp ulterjuri ta’ l-UE, li jinżamm proċess ta’ reviżjoni biex 

ikun deċiż liema xogħol jista’ jsir b’mod konġunt f’Unjoni li kibret b’mod konsiderevoli;  
 
2.20 jikkonferma r-rieda li jieħu sehem attiv u bis-sħiħ f’reviżjonijiet futuri tal-Kostituzzjoni u 

jipproponi li l-Istati Membri jinkludu r-rappreżentanti ta’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-
delegazzjonijiet tagħhom f’konferenzi intergovernattivi [CoR 198/2003; 3.7.] li jkunu marbuta 
ma’ reviżjonijiet fit-trattat b’impatt fuq il-livelli lokali u reġjonali ta’ l-Istati Membri kif ukoll 
f’delegazzjonijiet fl-eventwalità ta’ Konvenzjoni futura; 

 
(d) Kumment konklussiv 
 
2.21 jitlob lill-President tiegħu biex jibgħat din l-Opinjoni lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea, il-

Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. 
 
 
 
 Brussel, 17 ta’ Novembru 2004 
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