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I. INTRODUZZJONI

1. Fl-14 ta' Lulju 2004, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni 

transkonfini (REKT)1.

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali adotta l-Opinjoni tiegħu fis-6 ta' April 20052.

3. Il-Kumitat tar-Reġjuni adotta l-Opinjoni tiegħu fit-18 ta' Novembru 20043.

4. Il-Parlament Ewropew adotta l-Opinjoni tiegħu ta' l-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 20054.

5. Il-Kummissjoni adottat il-proposta emendata tagħha fis-7 ta’ Marzu 20065.

6. Fil-5 ta' Mejju 2006, il-Kunsill laħaq ftehim politiku bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' pożizzjoni 

komuni skond l-Artikolu 251 tat-Trattat.

7. Fit-12 ta' Ġunju 2006, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu dwar il-proposta kif 

imniżżla fid-dok. 9062/06.

II. OBJETTIVI

8. L-iskop tal-proposta tal-Kummissjoni kien li tintroduċi strument ta' kooperazzjoni fil-livell 

Komunitarju, li jippermetti l-ħolqien ta' ragruppamenti kooperattivi bejn imsieħba 

nazzjonali, lokali u reġjonali fil-Komunità, li jkollhom personalità ġuridika, imsejħa 

"ragruppamenti Ewropej ta' kooperazzjoni territorjali" (REKT).

  
1 COM (2004) 496 finali
2 ĠU C 255 ta' l-14/10/2005, p. 76
3 ĠU C 71 tat-22/3/2005, p. 46
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM (2006) 94 finali
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III. POŻIZZJONI KOMUNI

Ġenerali

9. Il-Kunsill, li jaqbel ma' l-objettivi tal-proposta, madankollu pprova jtejjeb xi wħud mid-

disposizzjonijiet u jżid karatteristiċi oħra sabiex jiżgura ċertezza u konsistenza legali u 

b'mod partikolari:

- disposizzjonijiet ta' kontroll (Artikolu 4)

- kisba ta' personalità ġuridika (Artikolu 5),

- il-kompiti kienu żviluppati u ċċarati ulterjorment (Artikolu 7),

- id-disposizzjonijiet dwar responsabbiltà kienu msaħħa għal protezzjoni aħjar ta' 

partijiet terzi (Artikolu 12),

- perijodu transitorju kien miżjud għall-Istati Membri sabiex jadattaw il-leġislazzjoni 

nazzjonali tagħhom għall-ħtiġiet tar-Regolament (Artikolu 18).

Matul il-qari dettaljat tal-proposta (Lulju 2004 - Mejju 2006) numru ta' bidliet fl-abbozzar 

ġew introdotti biex jiġi ċċarat it-test, jiġu indirizzati kwistjonijiet legali/lingwistiċi u tiġi 

żgurata l-koerenza globali tar-Regolament. Dawn mhumiex imsemmija f'din in-nota dment 

li ma jkunux jinkludu emendi tal-Parlament Ewropew.

10. Fil-vot Plenarju tiegħu fis-6 ta' Lulju 2005, il-Parlament Ewropew adotta 41 emenda għall-

proposta li minnhom kważi 85% ġew inkorporati fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill.

11. Fit-tħejjija tal-pożizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill eżamina mill-qrib il-proposta emendata 

tal-Kummissjoni. Il-pożizzjoni komuni tinkorpora l-emendi kollha proposti mill-Parlament 

Ewropew aċċettati jew aċċettati fil-prinċipju mill-Kummissjoni fil-proposta emendata 

tagħha.

12. Fil-finalizzazzjoni legali-lingwistika tat-test tal-pożizzjoni komuni ċerti premessi u artikoli 

ġew innumerati mill-ġdid. Dan id-dokument isegwi n-numerazzjoni użata fil-pożizzjoni 

komuni u għalhekk in-numerazzjoni xi kultant hija differenti minn dik tat-testi ta' l-Opinjoni 

tal-Parlament u l-proposta emendata.
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Titolu

13. Il-Kunsill iddeċieda li jsegwi s-suġġeriment tal-Parlament Ewropew, jiġifieri li fid-

dokument kollu, jiġi sostitwit l-isem ta' l-istrument "ragruppament Ewropew ta' 

kooperazzjoni transkonfini" bi "ragruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali". Din 

il-modifika ġiet introdotta tul it-test kollu tal-pożizzjoni komuni, li għalhekk tintegra l-

emendi nru 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41fl-intier 

tagħhom jew il-partijiet rilevanti tagħhom.

Premessi

14. Id-definizzjoni ta' “kooperazzjoni territorjali” bħala li tkopri t-tliet forom ta' kooperazzjoni, 

jiġifieri “transkonfini”, “transnazzjonali” u “interreġjonali”, ma ġietx inkluża fil-Premessa 6 

kif propost fl-emenda nru 42/3, iżda fl-Art. 1(2).

15. Fil-premessa 5, il-Kunsill inkluda l-emendi 6 u 10 (parzjalment) tal-PE billi din tkopri 

ftehim bejn l-Istati Membri u/jew awtoritajiet reġjonali u lokali u tiċċara li r-Regolament 

mhux maħsub li jeskludi oqfsa oħra għal kooperazzjoni.

16. Il-Parlament Ewropew ippropona xi kjarifiki fl-emenda 8. Filwaqt li l-pożizzjoni komuni 

ħassret din il-Premessa, l-Art. 4(5) jiddikjara li l-membri ta' l-REKT jistgħu jagħtu s-setgħa 

lill-wieħed mill-membri biex jesegwixxi l-kompiti tiegħu.

17. Il-Kunsill ma setgħax jaċċetta l-emendi:

- nru 12, disposizzjoni aktar dettaljata dwar it-tiswir ta' deċiżjonijiet tinstab fl-Artikolu 

9(2)(b);

- nru 13 billi l-pożizzjoni komuni tifformula mill-ġdid il-Klawżola ta' Sussidjarjetà 

(premessa 16)

Artikolu 1 - In-natura ta' l-REKT

18. L-emenda nru 17 ġiet inkluża fl-Artikolu 4(3) u (4) fejn ġew introdotti disposizzjonijiet 

dettaljati dwar il-kontroll.

19. Wara li eżaminaha fil-fond, il-Kunsill ma setax jaċċetta l-emenda nru 18 billi din kienet 

tmur lil hinn mill-iskop tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali.
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Artikolu 2 - Liġi applikabbli

20. Il-Kunsill iddeċieda li f'dan l-Artikolu jsegwi l-idea tal-Parlament Ewropew espressa fl-

emenda nru 32, jiġifieri li tiġi applikata għall-REKT il-liġi ta' l-Istat Membru fejn ikollu l-

uffiċċju reġistrat tiegħu.

21. Il-Kunsill iddeċieda li fil-pożizzjoni komuni jintroduċi definizzjoni aktar preċiża li diġà 

teżisti fil-liġi Komunitarja tal-"korpi lokali" tal-proposta oriġinali. Huwa jikkunsidra li din 

tista' tkopri “korpi li jaġixxu fuq bażi mhux-għall-profitt, li fihom jieħdu sehem awtoritajiet 

reġjonali/lokali u l-Istati Membri” kif mitlub mill-emenda nru 20.

22. Il-pożizzjoni komuni tinkludi wkoll l-emenda 21 u l-emenda 24, iżda l-Kunsill madankollu 

għażel li jintroduċi din id-disposizzjoni fl-Artikolu 7(5).

Artikolu 5 - Ksib ta' personalità ġuridika u pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

23. Dan l-Artikolu jinkludi u jiżviluppa s-sostanza ta' l-emenda nru 41 tal-PE.

Artikolu 7 - Kompiti

24. Il-Kunsill għażel wieħed mis-suġġerimenti tal-PE inklużi fl-emenda nru 22, jiġifieri li 

jistipola l-kompiti ta' l-REKT fl-Artikolu 7. Madankollu huwa ma kkunsidrax li jkun xieraq 

li wieħed jitkellem dwar il-kompetenzi ta' l-REKT.

25. L-Artikolu 7 tal-pożizzjoni komuni huwa ddedikat kompletament għall-kwistjoni tal-

kompiti li jista' jwettaq REKT kif ukoll għal-limitazzjonijiet tagħhom. F'dan il-kuntest, 

huwa jinkludi l-emenda nru 24 tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 8 - Konvenzjoni

26. Il-Kunsill iddeċieda li jissimplifika t-titoli ta' dak l-Artikolu, għalhekk l-emenda nru 27 

m'għadx hemm bżonnha.
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27. Il-pożizzjoni komuni tieħu kont tal-bidliet kollha introdotti f'partijiet differenti tat-test u 

x'aktarx tagħti riflessjoni preċiża tal-kontenut ta' REKT. Waqt l-abbozzar ta' dan l-Artikolu, 

il-Kunsill qabel kompletament jew parzjalment ma' l-emendi tal-PE nru 29, 31 u 33.

28. Wara li kkunsidraha fil-fond, il-Kunsill irrealizza li ma setax jaċċetta l-emenda nru 34 tal-

PE. Ir-raġuni prinċipali għal dan hija s-sistemi diverġenti tal-liġi fl-Istati Membri li fihom 

mhux neċessarjament hemm liġi speċifika li tirregola l-ħidma ta' l-assoċjazzjonijiet.

29. Il-Kunsill ma setax jaċċetta l-emenda nru 36 fl-intier tagħha rigward l-obbligu ta' notifika 

lill-Kummissjoni tal-konvenzjoni u li l-Kummissjoni għandha ddaħħal il-konvenzjoni 

f'reġistru pubbliku tal-konvenzjonijiet kollha ta' l-REKTs. Madankollu fl-Artikolu 5(1) 

tiegħu huwa ppreveda li l-Kumitat tar-Reġjuni għandu jiġi informat mill-membri ta' l-

REKT dwar il-konvenzjoni u r-reġistrazzjoni u/jew (i)l-pubblikazzjoni ta' l-istatuti.

Artikolu 9 - Statuti

30. L-emendi tal-PE nru 37, 38 u 39 dwar il-kontenut ta' l-istatuti ġew aċċettati f'Artikoli oħrajn 

tal-pożizzjoni komuni (l-emenda nru 37 fl-Artikolu 10, l-emenda nru 38 fl-Artikolu 14 u l-

emenda nru 39 f'dan l-Artikolu). L-unika eċċezzjoni hija parti mill-emenda 37 dwar l-

istabbiliment ta' segretarjat li ġiet irrifjutata mill-Kunsill. Konsegwentement, l-emenda nru 40 

ma ġietx aċċettata billi l-Kunsill għażel li jżomm Artikolu 10 separat dwar l-organi.

Artikolu 12 - Likwidazzjoni, insolvenza, waqfien ta' ħlas u responsabbiltà

31. Il-Kunsill sab li l-kwistjoni ta' likwidazzjoni, insolvenza, waqfien ta' ħlas u responsabbiltà ta' 

REKT kienet kruċjali u kienet teħtieġ żvilupp ulterjuri fir-Regolament. Huwa sab li 

disposizzjonijiet preċiżi ħafna biss, bħal dawk li huwa introduċa fl-Artikolu 12 setgħu 

jiggarantixxu ċertezza legali u jiżguraw protezzjoni legali suffiċjenti għal partijiet terzi.

Għaldaqstant, il-Kunsill aċċetta l-emenda nru 26.
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IV. KONKLUŻJONI

32. Il-Kunsill inkorpora l-parti l-kbira ta' l-emendi tal-Parlament Ewropew fil-pożizzjoni 

komuni tiegħu, li hija f'konformità sħiħa ma' l-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni.

33. Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tikkunsidra bħala l-objettiv prinċipali tagħha l-istabbiliment 

ta' strument li jiffaċilita l-kooperazzjoni fost ir-reġjuni. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet il-

bilanċ ġenerali tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill u laqgħet il-Ftehim Politiku fil-Kunsill fil-

5 ta' Mejju 2006.

___________________


