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REGOLAMENT Nru 0008/2017  

dwar ir-rimborż ta’ spejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas tal-indennizzi fissi għall-ivvjaġġar u l-laqgħat 

għall-membri u s-sostituti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

 

IL-BUREAU TAL-KUMITAT EWROPEW TAR-REĠJUNI, 

 

WARA LI KKUNSIDRA t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 

partikolari l-Artikoli 305, 306 u 307 tiegħu, 

WARA LI KKUNSIDRA r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 20121 dwar ir-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni EwropeaError! Bookmark not 

defined., emendat l-aħħar mir-Regolament (UE, Euratom) 2015/1929 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 20152 u r-

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-

29 ta' Ottubru 20123 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament 

(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, 

emendat l-aħħar mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 

(UE) 2015/2462 tat-30 ta' Ottubru 20154, 

WARA LI KKUNSIDRA r-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat tar-Reġjuni, u b'mod partikolari l-

Artikoli 37, 39, 40 u 71 tiegħu, 

WARA LI KKUNSIDRA r-Regolament Nru 003/2014 tal-Bureau tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-

1 ta' April 2014 dwar ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas tal-

benefiċċji fissi għall-vjaġġi u l-laqgħat tal-membri u s-sostituti tal-

Kumitat tar-Reġjuni; 

WARA LI KKUNSIDRA r-Regolament tal-Bureau tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

Nru 0002/2017 tal-11 ta’ Lulju 2017 dwar il-laqgħat u l-attivitajiet tal-

membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni; 

 

                                              
1  ĠU L 298, 26.10.2012, p.1 

2  ĠU L 286, 30.10.2015, p.1 

3 ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1. 

4  ĠU L 342, 29.12.2015, p.7 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:SOM:MT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1498739725881&uri=CELEX:32015R1929
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:SOM:MT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1498739923983&uri=CELEX:32015R2462
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ADOTTA R-REGOLAMENT LI ĠEJ: 

 

Article 1: Prinċipji 

 

1.1 Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li jipparteċipaw fil-laqgħat u fl-attivitajiet 

organizzati mill-Kumitat għandhom ikunu intitolati għal: 

 rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, 

 indennizz fiss tal-ivvjaġġar, 

 indennizz fiss tal-laqgħat, 

għal preżenzi debitament awtorizzati u kkalkolati skont it-termini u l-kundizzjonijiet stipulati 

f'dan ir-Regolament. 

 

1.2 Il-membri li jieħdu sehem fis-sessjoni plenarja u fi kwalunkwe laqgħa oħra barra minn laqgħa 

tal-Bureau tal-Kumitat, li ssir matul is-sessjoni plenarja jew il-ġurnata ta' qabel għandhom ikunu 

intitolati għal rimborż wieħed biss tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, u indennizz wieħed fiss għall-

ivvjaġġar kif ukoll indennizz wieħed fiss għal kull jum tal-laqgħa. 

 

1.3 Il-membri li jieħdu sehem f'laqgħa ta' grupp politiku tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jew ta' 

bureau ta' grupp politiku għandhom ikunu intitolati għar-rimborż u l-indennizzi previsti fil-

paragrafu 1 fejn il-membri jieħdu sehem fil-laqgħa tal-Bureau jew fis-sessjoni plenarja li jsiru 

flimkien ma' dawn il-laqgħat. 

 

1.4 Il-membri li jieħdu sehem f'laqgħat, seminars, konferenzi, u attivitajiet oħra mhux organizzati 

mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni imma li huma ta' interess partikulari għall-ħidma tal-

Kumitat għandhom ikunu intitolati għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u għal ħlas ta' 

indennizz fiss għall-ivvjaġġar u għal-laqgħat kif inhu stipulat fil-paragrafu 1, suġġett għall-

preżentazzjoni ta': 

 applikazzjoni bil-miktub flimkien mal-istedina għall-avveniment u/jew il-programm; 

 awtorizzazzjoni minn qabel bil-miktub mill-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega. 

 

1.5 Is-sostituti li ngħataw il-mandat għandhom ikunu intitolati għal rimborż tal-ispejjeż tal-

ivvjaġġar u għal ħlas ta’ indennizz fiss għall-ivvjaġġar u għal-laqgħat bl-istess kundizzjonijiet 

tal-membri, meta jissostitwixxuhom. Għandhom ikunu intitolati għal rimborż wieħed biss għall-

ispejjeż tal-ivvjaġġar u indennizz fiss wieħed għall-ivvjaġġar għal kull laqgħa jew sessjoni 

plenarja, pagabbli jew lill-membru jew lis-sostitut tiegħu. 

 

1.6 Meta sostitut jinħatar relatur, għandu jkun intitolat għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u għal 

ħlas ta' indennizz fiss għall-ivvjaġġar u l-laqgħat għall-attendenza tiegħu fil-laqgħat tal-

kummissjonijiet jew fis-sessjonijiet plenarji għall-jum tal-laqgħa meta li fihom l-opinjoni li 

għaliha kien ir-relatur tkun fuq l-aġenda. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika anke meta l-

membru li kien qiegħed jissostitwixxi meta nħatar relatur ikun preżenti wkoll.  
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Article 2: Il-post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment 

 

2.1 Kemm ir-rimborż għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar kif ukoll il-kalkolu tal-indennizzi fissi għall-

ivvjaġġar ser ikunu bbażati fuq id-distanza bejn il-post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment tal-

membru u l-post fejn issir il-laqgħa. 

 

2.2 Il-post ta' residenza ddikjarat minn membru meta jinħatar fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

għandu jitqies bħala l-post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment tiegħu (il-post ewlieni ta' 

residenza). Kull bidla għandha tiġi notifikata lill-One Stop Shop.  

 

Jekk membru jaqdi d-dmirijiet relatati mal-mandat politiku tiegħu li abbażi tiegħu nħatar 

membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f'post differenti fl-istess Stat Membru, huwa jista' 

jitlob lill-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega, wara li jippreżenta dokumenti ta' evidenza, li 

jirrikonoxxih bħala t-tieni post tax-xogħol uffiċjali, minn fejn jista' jinbeda vjaġġ jew fejn il-

membru jista' jirritorna. L-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega ser jieħu deċiżjoni dwar ir-

reġistrazzjoni tat-tieni post uffiċjali tax-xogħol. 

 

Vjaġġi bejn iż-żewġ postijiet ta' residenza ddikjarati uffiċjalment taħt ebda ċirkustanza ma 

jkunu rimborżati mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, fil-każ li l-membru jiddeċiedi li jdum iktar 

minn 24 siegħa f'indirizz minnhom. 

 

2.3 L-ispejjeż tal-ivvjaġġar għandhom ikunu rimborżati fuq il-bażi tar-rotta diretta bejn il-post ta' 

residenza ddikjarat uffiċjalment u l-post fejn issir il-laqgħa. 

 

Fil-każ li membru jieħu rotta differenti mir-rotta diretta mill-post ta' residenza ddikjarat 

uffiċjalment, jasal aktar minn 48 siegħa qabel il-bidu u/jew jitlaq aktar minn 48 siegħa wara l-

għeluq tal-laqgħa, jew jekk il-vjaġġ ikun interrott għal aktar minn 24 siegħa, u l-interruzzjoni 

ma tkunx iġġustifikata minn laqgħa debitament awtorizzata tal-Kumitat, l-ispejjeż tiegħu 

għandhom jiġu rimborżati biss bil-kundizzjoni li jippreżenta l-evidenza meħtieġa li tiddikjara d-

differenza fil-prezz ma' vjaġġ dirett, flimkien mat-talba għar-rimborż. Meta l-evidenza 

ppreżentata turi li l-ispejjeż tat-talba huma aktar baxxi mill-ispiża ta' vjaġġ dirett, l-ispejjeż ser 

jiġu rimborżati. Meta l-ispejjeż tal-vjaġġ indirett ikunu ogħla minn dawk ta' vjaġġ dirett, ir-

rimborż ser ikun limitat għall-prezz tal-vjaġġ dirett. 

 

Meta l-evidenza ma tiġix ippreżentata flimkien mat-talba għar-rimborż, huwa għandu 

jippreżenta applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni lill-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega, fejn 

jiddikjara r-raġunijiet li jiġġustifikaw il-vjaġġ indirett u jkun hemm mehmuża l-evidenza 

meħtieġa li tiddikjara d-differenza fil-prezz ma' vjaġġ dirett. Dawn it-talbiet mhux ser jiġu 

ttrattati bi prijorità. 

 

2.4 L-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-President u tal-ewwel Viċi President tal-Kumitat meta jkunu qegħdin 

jaqdu dmirijiethom jistgħu jiġu rimborżati, anke f'każijiet fejn jieħdu rotta barra mir-rotta diretta 

mill-post ta' residenza ddikjarat. 

 

2.5 Il-membri li jbiddlu d-dettalji tal-vjaġġ tagħhom, fir-rigward tad-dettalji notifikati minn qabel 

lid-dipartiment finanzjarju fir-rigward tar-rotta jew il-biljett li ntuża, għandhom l-obbligu li 
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jippreżentaw dikjarazzjoni dwar “bidla fil-vjaġġ” malli jirritornaw, permezz ta' ittra lis-Servizz 

Finanzjarju tal-Membri, flimkien ma' dokumenti ġustifikattivi. 

 

Article 3: Rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar 

 

3.1 Vjaġġ bil-ferrovija, bil-karozza tal-linja jew bil-vapur 

 

Il-prezz tal-biljett tal-ferrovija, tal-karozza tal-linja jew tal-vapur li jitħallas għandu jkun 

rimborżat sal-prezz ta' biljett fl-ewwel klassi wara li jiġu preżentati d-dokumenti ġustifikattivi. 

 

3.2 Vjaġġar bil-karozza 

 

Fil-każ ta' vjaġġar bil-karozza, persuna li hija koperta minn dawn ir-regoli għandha tkun 

rimborżata skont rata fissa għal kull kilometru. Ir-rata fissa għal kull kilometru għandha tiġi 

stipulata b'deċiżjoni tal-Bureau. 

 

Ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar bil-karozza ser ikun limitat għal distanza ta' ritorn massima 

ta' 2000 kilometri. 

 

Id-distanza f'kilometri bejn il-post fejn issir il-laqgħa u l-post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment 

għandha tkun determinata mill-amministrazzjoni permezz ta' programm tal-kompjuter. 

 

Kwalunkwe talba għal rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar bil-karozza għal distanza ta' ritorn ta' 

iktar minn 1000 kilometru għandha tiġi akkumpanjata minn dokumenti ġustifikattivi.  

 

Jekk żewġ persuni jew aktar koperti minn dawn ir-regoli jivvjaġġaw fl-istess karozza, il-persuna 

responsabbli għall-vettura għandha tkun intitolata għar-rimborż imsemmi hawn fuq, apparti ħlas  

addizzjonali ta' 20 % għal kull persuna li takkumpanjaha, jekk hija tindika l-ismijiet tagħhom 

fit-talba tagħha għal rimborż tal-ispejjeż. Il-persuni msemmija b'hekk jitilfu d-dritt tagħhom 

għal rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar għal dik il-parti tal-vjaġġ. 

 

Membri li jużaw il-karozza privata tagħhom għandhom jibqgħu totalment responsabbli għal kull 

dannu aċċidentali għall-vettura tagħhom jew vetturi terzi. 

 

3.3 Vjaġġar bl-ajru 

 

L-ispejjeż għat-trasport bl-ajru li fil-fatt jitħallsu għandhom jiġu rimborżati sal-ammont tal-

prezz tal-biljett fil-klassi kummerċjali meta jiġu preżentati d-dokumenti ġustifikattivi. 

 

3.4 Biljetti ordnati mingħand aġent tal-ivvjaġġar kuntrattat mill-KtR 

 

Il-fatturi relatati mal-biljetti tat-trasport ordnati mingħand aġent tal-ivvjaġġar kuntrattat mill-

KtR, ser jintbagħtu direttament għall-ħlas lis-Servizz Finanzjarju tal-Membri. 
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3.5 Vjaġġi addizzjonali 

 

Jekk, minħabba raġunijiet eċċezzjonali marbuta max-xogħol, isir vjaġġ ieħor matul is-sessjoni 

plenarja, jew bejn żewġ laqgħat li jinżammu fuq jumejn konsekuttivi, il-membru għandu 

jippreżenta applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni lill-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega, fejn 

jiddikjara r-raġunijiet u jehmeż dokumenti ġustifikattivi li juru l-ammont tal-ispejjeż li jiġġarbu. 

Vjaġġi addizzjonali ta' inqas minn 100 kilometru (direzzjoni waħda) m'għandhomx ikunu 

rimborżati. 

 

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa intitolat għal vjaġġi addizzjonali bejn żewġ 

laqgħat konsekuttivi. 

 

3.6 Spejjeż tal-ivvjaġġar bejn il-post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment jew il-post tal-laqgħa 

u l-istazzjon tal-ferrovija, l-ajruport jew il-port 

 

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 għandhom japplikaw ukoll għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar bejn il-

post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment jew il-post tal-laqgħa u l-istazzjon tal-ferrovija, l-

ajruport jew il-port u bejn il-post tal-laqgħa u l-istazzjon tal-ferrovija, l-ajruport jew il-port. 

 

Għal laqgħat li jsiru barra minn Brussell, vjaġġar bit-taksi mill-istazzjon, l-ajruport jew il-port 

lejn u mill-post tal-laqgħa għandhom ikunu eliġibbli għal rimborż b'mod eċċezzjonali fil-każ ta' 

wasliet tard jew tluq kmieni jew jekk tiġi ppreżentata evidenza li l-ebda trasport pubbliku jew l-

ebda trasport ipprovdut mill-(ko)organizzaturi tal-laqgħa ma kien disponibbli. Kwalunkwe użu 

ieħor tat-taksi għandu jkun eliġibbli biss għar-rimborż f'ċirkostanzi eċċezzjonali jekk issir 

applikazzjoni bil-miktub lill-uffiċjal awtorizzanti b’delega, b' dikjarazzjoni tar-raġunijiet u d-

dokumenti ġustifikattivi mehmużin. 

 

3.7 Trasport uffiċjali pprovdut 

 

Membri li għandhom mezz ta' trasport uffiċjali pprovdut mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jew 

l-organizzatur f'post ta' laqgħa mhux ser ikunu intitolati li jitolbu rimborż individwali għal daw n 

l-ispejjeż tal-ivvjaġġar. 

 

 

Article 4: Indennizz fiss għall-ivvjaġġar 

 

4.1 L-indennizz fiss għall-ivvjaġġar għandu jkopri l-ispejjeż kollha magħmula matul id-diversi 

vjaġġi, inklużi l-ispejjeż kollha tal-ivvjaġġar fi Brussell. Il-membri biss li huma intitolati għal 

rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni skont dawn ir-regoli huma 

intitolati li jirċievu indennizz għall-ivvjaġġar. 

 

4.2 Irrispettivament mill-mezzi tat-trasport użati (ferrovija, karozza tal-linja, vapur, karozza jew 

ajruplan), l-ammont tal-indennizz tal-ivvjaġġar għandu jiġi kkalkolat skont it-tabella ta' hawn 

isfel fuq rata fissa bbażata fuq id-distanza vera bejn il-post tat-tluq, il-post tal-laqgħa u l-post 

fejn jirritorna l-benefiċjarju. 
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Distanza tal-vjaġġ  Numru korrispondenti ta’  

unitajiet ta’ referenza  

Minn 0 km sa 200 km 0 

Minn 201 km sa 400 km 0.75 

Minn 401 km sa 1 000 km 1 

Minn 1 001 km sa 2 000 

km 

1.5 

Iktar minn 2 000 km  2 

 

Fil-każ ta' vjaġġi barra mill-Unjoni Ewropea ta' iktar minn 6 000 km, l-indennizz fiss għall-

ivvjaġġar għall-membri għandu jkun ta' erba' unitajiet ta' referenza.  

 

4.3 Jekk il-membru jattendi għal laqgħat konsekuttivi f'postijiet differenti, l-indennizz għandu jiġi 

kkalkolat skont id-distanza totali bejn il-post ta' residenza ddikjarat uffiċjalment u l-post tal-

laqgħa l-iktar imbiegħed, via kull wieħed mill-postijiet ta’ laqgħat konsekuttivi. 

 

4.4 Jekk, għal raġunijiet eċċezzjonali, skont l-Artikolu 3(5), isir vjaġġ ieħor matul is-sessjoni 

plenarja jew bejn żewġ laqgħat li jsiru fi ġranet konsekuttivi, dan il-vjaġġ ma jagħtix id-dritt 

għat-tieni indennizz fiss tal-ivvjaġġar. 

 

4.5 Fil-każ ta’ vjaġġi indiretti, jekk l-ispejjeż tal-ivvjaġġar kemm lejn id-destinazzjoni jew il-vjaġġ 

lura huma rimborżati minn awtorità jew organizzazzjoni internazzjonali oħra, l-ammont tal-

indennizz fiss għall-ivvjaġġar li l-membru huwa intitolat għalih mill-Kumitat Ewropew tar-

Reġjuni għandu jkun limitat għal 50 % tal-indennizz għall-ivvjaġġar li normalment jitħallas 

għall-vjaġġ dirett bir-ritorn. 

 

 

Article 5: Indennizz fiss għal-laqgħat 

 

5.1 L-indennizz għandu jkopri fuq bażi ta' rata fissa kull tip ta' spiża fil-post tal-laqgħa għal ġurnata 

kalendarja. 

 

5.2 L-indennizz għandu jitħallas kif ġej: 

a) għal kull ġurnata ta' parteċipazzjoni f'laqgħa fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 1; 

b) għal kull ġurnata bejn iż-żewġ laqgħat meta l-membru ma jirritornax fil-post ta' residenza 

ddikjarat tiegħu, u sakemm l-ammont totali ta' dan l-indennizz ma jaqbiżx l-ammont totali 

tar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-indennizzi għall-ħin ta' vjaġġar li l-membru jkun 

irċieva jekk ikun għamel il-vjaġġ sħiħ mill-post tat-tluq inizjali u lura. Il-membru ser ikun 

meħtieġ jippreżenta evidenza tal-ispiża li ffranka. Dan l-indennizz m'għandu taħt l-ebda 

ċirkostanzi jaqbeż l-ekwivalenti ta' indennizz għal jumejn laqgħat; 

c) għal kull ġurnata li fiha m'hemmx laqgħa waqt sessjoni plenarja minħabba kanċellazzjoni 

jew sospensjoni tal-proċeduri, sakemm il-membru jieħu sehem fil-ħidma tal-Kumitat jew tal-

korpijiet kostitwenti tiegħu fil-ġurnata ta' qabel u fil-ġurnata ta' wara u sakemm ma 

jirritornax fil-post ta' residenza ddikjarat tiegħu fl-intervall. 
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5.3 Jekk il-membru jingħata akkomodazzjoni fil-post fejn issir il-laqgħa minn awtorità jew 

organizzazzjoni internazzjonali oħra, l-ammont tal-indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f'laqgħa 

li għandu jitħallas għandu jkun limitat għal 50% tal-ammont tal-indennizz li normalment 

jitħallas għall-parteċipazzjoni tiegħu fil-laqgħa. 

 

5.4 F'każi eċċezzjonali u ġġustifikati kif meħtieġ, fejn membri huma obbligati jħallsu rati 

partikolarment għoljin għal-lukandi magħżula mill-Kumitat jew mill-koorganizzaturi f'laqgħat li 

ma jsirux fis-sede, jew fejn il-membri jkunu qed jirrappreżentaw lill-Kumitat u l-indennizz 

normali għall-parteċipazzjoni f'laqgħa ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż, jistgħu 

jingħataw żieda fl-indennizz għall-parteċipazzjoni f'laqgħa mis-Segretarju Ġenerali, fuq talba u 

meta jibagħtu d-dokumenti ġustifikattivi. Madanakollu, l-indennizz għall-parteċipazzjoni 

f'laqgħa ma jistax jiżdied b'iktar minn 30 %. 

 

 

Article 6: Proċedura ta’ rimborż 

 

6.1 Sabiex jibbenefika mir-rimborż tal-ispejjeż jew mill-ħlas ta’ indennizzi, il-membri huma 

obbligati li: 

a) jiffirmaw il-lista tal-attendenza ta' kuljum fil-laqgħat meta tali lista tkun ipprovduta mill-

Kumitat, 

b) jimlew kif xieraq u jiffirmaw il-formola tat-talba għal rimborż għal kull jum tal-laqgħa, 

c) jippreżentaw id-dokumenti ġustifikattivi xierqa. 

 

6.2 Il-formoli ta' dikjarazzjoni għal rimborż tal-ispejjeż u d-dokumenti ġustifikattivi jistgħu jiġu 

ppreżentati fuq karta jew f'format elettroniku permezz tas-sistema mqiegħda għad-dispożizzjoni 

tal-membri mill-Kumitat. 

 

6.3 Talbiet kompluti għal rimborż f'format elettroniku u talbiet kompluti fuq karta ppreżentati fi 

żmien ġimagħtejn wara tmiem il-laqgħa ser jiġu ttrattati bi prijorità. 

 

6.4 It-talbiet għal rimborż li jeħtieġu l-preżentazzjoni ta' biljett, dokumenti ġustifikattivi jew 

informazzjoni addizzjonali ma jistgħux jiġu pproċessati fin-nuqqas ta' dawn id-dokumenti. 

 

6.5 Il-formoli tat-talbiet, flimkien mad-dokumenti ġustifikattivi, għandhom jintbagħtu lis-Servizz 

Finanzjarju tal-Membri mhux iktar tard mill-1 ta' Diċembru tas-sena ta' wara s-sena li fiha saret 

il-laqgħa. Kwalukwe talba għal rimborż li tintbagħat wara din id-data jew li ma tkunx kompluta 

f'dik id-data ma tkunx rimborżata u tiġi kkunsidrata nulla u bla effett. 

 

6.6 Jekk il-membru jkun ippreżenta t-talba għal rimborż u d-dokumenti ġustifikattivi f'format 

elettroniku, huwa għandu jżomm id-dokumenti oriġinali disponibbli sa sentejn wara tmiem is-

sena li għaliha jirreferi d-dokument ġustifikattiv. 

 

6.7 Bil-firma fuq il-formola tat-talba tagħhom, il-membri jiddikjaraw li l-informazzjoni pprovduta 

fil-formola u fid-dokumenti ġustifikattivi hija vera u kompluta, u li ma jirċievu l-ebda rimborż 

minn sorsi oħra għal dawn l-ispejjeż tal-ivvjaġġar. Kwalunkwe applikazzjoni falza tista' twassal 
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għal investigazzjonijiet u/jew penali kif stabbilit fir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea. 

 

6.8 Il-formoli tat-talbiet u d-dokumenti ġustifikattivi huma vverifikati mis-Servizz Finanzjarju tal-

Membri qabel ir-rimborż tal-ispejjeż u l-ħlas tal-indennizzi u ser jinżammu għal verifiki 

ulterjuri eventwali fi stadju aktar tard. Jekk meħtieġ, is-Servizz Finanzjarju tal-Membri huwa 

awtorizzat jitlob informazzjoni addizzjonali mingħand il-kumpanija tal-ivvjaġġar jew minn sorsi 

oħra. F'dawn il-każijiet, il-fajls ma jkunux jistgħu jirċievu aktar trattament prijoritarju.  

 

 

Article 7: Arranġamenti għall-ħlas tal-indennizzi u għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar 

 

7.1 L-indennizz fiss għal-laqgħhat u l-indennizz fiss għall-ivvjaġġar għal kull unità ta' referenza 

għandhom jiġu stabbiliti b'deċiżjoni tal-Bureau. Sakemm il-Bureau ma jiddeċidix mod ieħor, l-

indennizzi fissi għandhom ikunu, fil-bidu ta' kull sena, soġġetti għal aġġustament annwali għall-

inflazzjoni li ssir mill-amminstrazzjoni tal-KtR fuq il-bażi tar-rata medja ta' inflazzjoni tal-UE 

28 (sors: Eurostat). 

 

L-indennizzi fissi ġodda jidħlu fis-seħħ fil-jum tad-deċiżjoni tal-Bureau. 

 

7.2 Il-ħlasijiet għandhom isiru fuq talba tal-membru li huwa kopert minn dawn ir-regoli, permezz ta' 

trasferiment bankarju jew f'kont mal-uffiċċju postali. Kwalunkwe bidla fid-dettalji tal-kont 

bankarju jew postali għandha tkun notifikata seperatament bil-miktub lill-One-Stop Shop. 

 

7.3 L-indennizzi u r-rimborżi tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar għandhom jiġu kkalkulati f'euro. 

 

7.4 Il-biljetti tal-ivvjaġġar għandhom ikunu rimborżati f'euro. Għall-membri minn pajjiżi li 

mhumiex fiż-żona tal-euro, il-biljetti mixtrija bil-munita nazzjonali tagħhom għandhom ikunu 

rimborżati bl-istess munita, sakemm dawn il-membri uffiċjalment għażlu dan l-arranġament f il-

bidu tal-mandat tagħhom. L-għażla tibqa' valida għall-mandat sħiħ tal-membru. 

 

7.5 Il-kambju ta' muniti barra mill-euro għandu jsir skont ir-rata tal-kambju ppubblikata kull xahar 

mill-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni Ewropea (InforEuro). 

 

 

Article 8: Każijiet mhux koperti 

 

Każijiet mhux koperti minn dawn ir-regoli għandhom jiġu riferuti mill-uffiċjal awtorizzanti 

b’sottodelega lis-Segretarju Ġenerali għal deċiżjoni. 

 

 

Article 9: Proċedura tal-appell 

 

9.1 Membru li t-talba tiegħu għall-awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 2(2), 2(3), 3(5) u 3(6) ma ġietx 

approvata mill-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega jista' jappella kontra dik id-deċiżjoni lis-
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Segretarju Ġenerali. It-talba għall-appell għandha tiġi ppreżentata lis-Segretarju Ġenerali fi 

żmien xahar min-notifika tad-deċiżjoni tal-uffiċċjal awtorizzanti b’sottodelega. 

 

9.2 Membru li t-talba tiegħu skont l-Artikolu 5(4), l-Artikolu 8 u l-Artikolu 9.1 ma ġietx approvata 

mis-Segretarju Ġenerali jista' jappella dik id-deċiżjoni lill-President. It-talba għall-appell 

għandha tiġi ppreżentata lill-President fi żmien xahar min-notifika tad-deċiżjoni tas-Segretarju 

Ġenerali. 

 

 

Article 10: Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni 

 

Is-Segretarju Ġenerali għandu jadotta d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni dwar l-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament wara li ssir konsultazzjoni minn qabel mal-Kummissjoni għall-Affarijiet 

Finanzjarji u Amministrattivi. 

 

 

Article 11: Dispożizzjoni finali 

 

Dan ir-Regolament ser jissostitwixxi r-Regolament Nru 003/2014 tal-Bureau tal-Kumitat Ewropew 

tar-Reġjuni dwar ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas tal-indennizzi fissi għall-ivvjaġġar u l-

laqgħat tal-membri u s-sostituti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. 

 

 

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2018. 

 

Magħmul fi Brussell, 9 ta' Ottubru 2017 

 

Għall-Bureau tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

 

 

 

(iffirmat) 

Karl-Heinz Lambertz  

President 

____________ 

 


