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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

A. Billi regolamentazzjoni aħjar m'għandhix issir biss biex tonqos il-burokrazija imma biex 
tiżgura li l-proċess leġiżlattiv jinvolvi l-entitajiet governattivi u mhux governattivi 
relevanti,

B. Billi kull livell ta' tmexxija biex jirnexxielha tnaqqas il-piż amministrattiv għandha tkun 
kommessa lejn regolamentazzjoni aħjar, 

C. Billi l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali ħafna drabi għandhom l-inkarigu li 
jimplimentaw u jinfurzaw il-liġi ta' l-UE,

1. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinforma, fil-ħin, lill-Parlament, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lil 
kull korp amministrattiv reġjonali u lokali meta tippjana valutazzjoni ta' l-impatt sabiex 
tista' tittieħed konsiderazzjoni sew tal-varjazzjonijiet lokali; 

2. Jistieden lill-Istati Membri, fejn hu adatt, li jikkonsultaw ma' l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali dwar il-proċess leġiżlattiv u biex jagħtu kas tat-tħassib tagħhom waqt negozjati 
ministerjali;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem mill-qrib ma' l-awtoritajiet kollha fl-Istati Membri 
li huma responsabbli mit-traspożizzjoni tal-liġijiet ta' l-UE u biex tistieden lill-partijiet 
kollha interessati ħalli jipparteċipaw f'laqgħat ta' gruppi ta' diskussjoni biex tittieħed 
konsiderazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' possibilitajiet ħalli jintlaħqu r-rekwiżiti tad-direttivi 
ta' l-UE;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef il-proċess ħalli titlesta bażi tad-dejta pubblika, 
komprensiva, u  liberament aċċessibbli, ta' liġijiet ta' implimentazzjoni nazzjonali, inkluż 
varjazzjonijiet reġjonali fejn neċessarju;

5. Jinkoraġġixxi awtoritajiet fl-Istati Membri biex ifasslu tabelli ta' korrelazzjoni u noti ta' 
traspożizzjoni meta jkunu qed jagħmlu traspożizzjoni ta' liġi ta' l-UE;

6. Jistieden lill-Kummissjoni, f'każi ta' regolamenti, biex tipprovdi noti ta' gwida dwar l-
implimentazzjoni għall-benefiċċju ta' l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u 
aġenziji speċjalizzati.


