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Lill-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 
 
Parteċipazzjoni fi proġett pilota għal Netwerk ta’ Ċentri Reġjonali (punti ta’ kuntatt) għar-Rieżami 
tal-Implimentazzjoni tal-Politiki tal-UE (RegHub) 
 
Għażiż/a membru, 
 

Jekk jogħġbok ippermettili nippreżentalek proġett li għandu jkun ta’ interess kbir għar-reġjun tiegħek1, 

imfassal biex il-liġi tal-UE ssir aħjar u eqreb għaċ-ċittadini tiegħek. 
 
Minn mindu nħoloq fl-1994, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) segwa l-objettiv li jiżgura involviment 
aħjar tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Madankollu, għal ħafna 
snin irriżulta li huwa ta’ sfida biex jinkiseb rispons mil-livelli lokali u reġjonali dwar l-esperjenzi diretti 
tagħhom fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE. S’issa, ma teżisti l-ebda sistema tal-UE biex tiġbor, 
b’mod f’waqtu u koerenti, id-data mil-livell lokali u reġjonali dwar din l-implimentazzjoni sabiex titħejja l-
leġislazzjoni. 
 
Din hija r-raġuni għaliex il-KtR qed jistabbilixxi proġett pilota li jikkonsisti  f’netwerk ta’ ċentri reġjonali 
għar-rieżami tal-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, li ġie inkluż f’rakkomandazzjoni mit-Task Force dwar 
is-Sussidjarjetà tal-President Juncker, bħala parti ċentrali minn mod ġdid ta’ ħidma fit-tfassil tal-liġijiet tal-
UE. Il-proġett pilota se juża u jsaħħaħ il-ħidma eżistenti tan-Netwerk ta’ Monitoraġġ tas-Sussidjarjetà tal-
KtR. 
 
In-netwerk huwa mistenni li: 
 

 jipprovdi feedback dwar l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE fil-livell lokali u reġjonali; 

 jiżgura involviment aħjar tal-atturi lokali u reġjonali fi stadju bikri tal-proċess leġislattiv tal-UE; 

 isaħħaħ l-enfasi fuq it-titjib tal-leġislazzjoni eżistenti tal-UE u l-implimentazzjoni tagħha fil-livell lokali 
u reġjonali; u 

                                                      
1 It-terminu “reġjun” għandu jinftiehem fl-usa’ sens tal-kelma bħala kwalunkwe awtorità territorjali taħt il-livell tal-Istat Membru li 

timplimenta l-politiki tal-UE. Għalhekk jista’ jinkludi komunitajiet, dipartimenti, Länder, provinċji, kontej, żoni metropolitani, bliet kbar jew 
gruppi ta’ bliet iżgħar, awtoritajiet lokali kbar jew gruppi ta’ oħrajn iżgħar, territorji transkonfinali, bħal REKT u Ewroreġjuni. 



 

 jippromovi s-semplifikazzjoni u l-integrazzjoni interreġjonali fl-implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri 
tal-leġislazzjoni tal-UE. 

 
Il-KtR issa qed jistieden sa 20 reġjun fl-Ewropa biex jingħaqdu man-netwerk matul il-fażi pilota tiegħu ta’ 
sentejn. 
 
Il-parteċipazzjoni f’dan il-proġett pilota se tkun tirrikjedi li inti taħtar membri tal-persunal adatt mill-

amministrazzjoni tiegħek li għandhom esperjenza, u jkollhom l-awtorità u l-mandat biex: 
 

 jaġixxu bħala punt ta’ kuntatt għal istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet rilevanti fir-reġjun tiegħek li 
huma involuti fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE; u 

 jipprovdu feedback relevanti lill-KtR dwar l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE fil-livell lokali u 
reġjonali. 
 

Abbażi ta’ talbiet minn istituzzjonijiet Ewropej differenti, kull ċentru reġjonali se jiġi kkuntattjat sa tliet 
darbiet fis-sena biex jipprovdi l-esperjenza reġjonali tiegħu stess tal-implimentazzjoni tal-politika tal-UE 
f’qasam speċifiku. Dan il-feedback imbagħad jinġabar mill-KtR permezz tal-koordinazzjoni tan-netwerk, u 
jingħata lill-istituzzjonijiet tal-UE u lil diversi partijiet interessati reġjonali u lokali. 
 
Matul il-fażi pilota, ser ikollna nillimitaw irwieħna għal ftit temi magħżula (pereżempju, l-akkwist pubbliku, 
it-tibdil fil-klima, il-politika ambjentali, il-politika ta’ koeżjoni), li ser ikunu maqbulin bejn il-KtR u r-reġjuni 
parteċipanti. 
 
Skont l-evalwazzjoni tal-operazzjonijiet u r-riżultati miksuba wara sentejn, in-netwerk għandu jiġi estiż għal 
iżjed awtoritajiet reġjonali u lokali madwar l-Istati Membri kollha tal-UE, permezz ta’ aktar kofinanzjament 

provdut mill-UE. 
 
Il-proġett pilota se jiġi kkoordinat mill-KtR fi Brussell. Ir-reġjuni parteċipanti se jiġu mistiedna għal 
workshop tal-bidu, li mistenni jsir fi Brussell qabel tmiem Jannar 2019. 
 

Jekk ir-reġjun tiegħek jixtieq tapplika, jekk jogħġbok imla l-formola qabel nofsillejl tal-Ġimgħa, 30 
ta’ Novembru 2018 fi  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (jekk 
jogħġbok agħżel il-lingwa tiegħek mill-menu li jinżel fuq in-naħa tal-lemin tal-paġna)   
 
F’każ li jkun hemm aktar minn 20 reġjun interessati li jipparteċipaw, aħna ser nagħżlu kandidati minn 
reġjuni filwaqt li nikkunsidraw l-adegwatezza tal-applikazzjoni u l-bilanċ ġeografiku.  
 
Jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattja lill-koordinatur fil-KtR, Rainer Steffens 
(RegHub@cor.europa.eu), f’każ li jkollok mistoqsijiet.  
 
Għal aktar tagħrif ara https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/network-regional-hubs-implementation-
assessment.aspx  
 
Dejjem tiegħek, 
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President tan-Netwerk għall-Monitoraġġ tas-
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