REGOLAMENT Nru 3/2021
tat-2 ta’ Frar 2021
dwar il-ħlas ta’ indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod għall-membri
u għas-sostituti b’mandat kif dovut tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u għall-esperti
tar-relaturi u għall-kelliema mistiedna jattendu laqgħat mill-bogħod jew laqgħat ibridi
mill-bogħod

IL-BUREAU TAL-KUMITAT EWROPEW TAR-REĠJUNI,
WARA LI KKUNSIDRA r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għallbaġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013,
(UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE)
Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru
283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/20121;
WARA LI KKUNSIDRA r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, u b’mod
partikolari l-Artikoli 37, 39, 40 u 71 tiegħu;
WARA LI KKUNSIDRA d-Deċiżjoni tal-Bureau Nru 14/2018 dwar ir-regoli finanzjarji interni
għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni talbaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea;
WARA LI KKUNSIDRA r-Regolament tal-Bureau Nru 14/2020 tat-23 ta’ Ġunju 2020 dwar il-ħlas
ta’ indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod għallmembri u għas-sostituti b’mandat kif dovut tal-Kumitat Ewropew tar1
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Reġjuni, kif emendat mir-Regolament tal-Bureau Nru 21/2020 tad-9 ta’
Ottubru 2020;

WARA LI KKUNSIDRA d-Deċiżjoni Nru 16/2020 tal-15 ta’ Lulju 2020 tal-President tal-Kumitat
tar-Reġjuni dwar il-miżuri temporanji għall-funzjonament tal-Kumitat
tar-Reġjuni matul il-pandemija tal-COVID-19 fl-Unjoni Ewropea, kif
emendata mid-Deċiżjoni Nru 27/2020 tas-27 ta’ Ottubru 2020;

BILLI:
(1)

d-Deċiżjoni Nru 16/2020 tal-15 ta’ Lulju 2020 tal-President tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar ilmiżuri temporanji għall-funzjonament tal-Kumitat tar-Reġjuni matul il-pandemija tal-COVID19 fl-Unjoni Ewropea ġiet adottata biex tiżgura l-kapaċità operattiva tal-KtR matul il-pandemija
tal-COVID-19, b’mod partikolari r-rwol konsultattiv tiegħu fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
tal-UE, u fl-istess ħin jiġu evitati riskji għas-saħħa tal-membri, il-viżitaturi, il-persunal u persuni
oħra li jaħdmu fil-KtR;

(2)

Id-Deċiżjoni Nru 16/2020, li ġiet emendata bid-Deċiżjoni Nru 27/2020 sabiex il-validità tagħha
tiġi estiża sal-31 ta’ Marzu 2021, tispeċifika li l-laqgħat wiċċ imb wiċċ kollha elenkati flArtikolu 1 tagħha għandhom jiġu sostitwiti, sa fejn ikun possibbli, b’laqgħat mill-bogħod jew
b’laqgħat ibridi;

(3)

għall-fini ta’ dan ir-Regolament u b’konformità mal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni Nru 16/2020,
laqgħa titqies bħala mill-bogħod jekk il-membri kollha jew is-sostituti b’mandat kif dovut talKtR jew persuni mistiedna oħra jattendu l-laqgħa biss permezz ta’ konferenza telefonika jew
konferenza web, u laqgħa titqies ibrida jekk grupp ta’ membri jew sostituti b’mandat kif dovut
jew persuni mistiedna oħra li jattendu l-laqgħa jkunu jinsabu flimkien fl-istess post fiżiku u
parteċipanti oħra jingħaqdu mal-laqgħa permezz ta’ konferenza telefonika jew konferenza web;

(4)

f’dawn iċ-ċirkustanzi speċjali, il-membri u s-sostituti b’mandat kif dovut tal-KtR u l-esperti tar relaturi u l-kelliema mistiedna jattendu laqgħat mill-bogħod jew laqgħat ibridi mill-bogħod
iġarrbu spejjeż eċċezzjonali tal-uffiċċju u ġenerali fit-tħejjija għal-laqgħat u l-parteċipazzjoni
fihom, speċjalment dawk li jaħdmu minn darhom. L-investiment u l-isforz li dan jinvolvi huma
konsiderevoli.

COR-2020-05256-00-01-REGL-TRA (EN) 2/6

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1
Benefiċjarji
1.

Minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali relatati mal-pandemija tal-COVID-19, il-membri u s-sostituti
b’mandat kif dovut tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li b’mod attiv jattendu laqgħat millbogħod u laqgħat ibridi mill-bogħod:
– tal-korpi elenkati fl-Artikolu 1 tar-RP;
– tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Finanzjarji u Amministrattivi;
– tal-korpi mwaqqfin mill-Bureau skont l-Artikoli 37(e) u 37(i) tar-RP;
– tal-laqgħat straordinarji jew ordinarji tal-gruppi politiċi skont l-Artikolu 9(6) tar-RP;
– tal-President;
– tal-ewwel Viċi President;
– tal-presidenti tal-kummissjonijiet;
– tal-presidenti tal-gruppi politiċi
għandhom ikunu intitolati għal indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod li
jkopri l-ispejjeż kollha li jirriżultaw minn din l-attendenza mill-bogħod. Meta l-attendenza
tagħhom f’laqgħa tkun ġiet debitament awtorizzata mill-President jew mill-presidenti talkummissjonijiet jew tal-gruppi politiċi, il-membri u s-sostituti b’mandat kif dovut tal-Kumitat
Ewropew tar-Reġjuni għandhom ikunu intitolati wkoll għall-indennizz fiss għall-parteċipazzjoni
f’laqgħa mill-bogħod. L-esperti tar-relaturi u l-kelliema mistiedna biex jattendu laqgħat millbogħod jew laqgħat ibridi mill-bogħod għandhom ikunu intitolati wkoll għall-indennizz fiss
għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod.

2.

indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod imsemmi fil-paragrafu 1 għandu
japplika sakemm il-korpi, il-membri jew is-sostituti b’mandat kif dovut u l-benefiċjarji l-oħra
elenkati fil-paragrafu 1 ma jkunux jistgħu effettivament jorganizzaw laqgħat wiċċ imb wiċċ
sħaħ minħabba l-pandemija tal-COVID-19 jew sakemm il-miżuri nazzjonali relatati malpandemija tal-COVID-19 adottati minn Stat Membru partikolari jimpedixxuhom milli jieħdu
sehem f’laqgħat wiċċ imb wiċċ.
Artikolu 2
Ammont tal-indennizz

indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkun ta’ EUR
200 kuljum.
Artikou 3
Dikjarazzjoni tal-attendenza f’laqgħa
1.

Biex jikkwalifikaw għall-indennizaz stabbilit f’dan ir-Regolament, il-persuni msemmija flArtikolu 1(1) għandhom jiffirmaw u jressqu quddiem is-Servizz Finanzjarju tal-Membri ddikjarazzjoni mehmuża ma’ dan ir-Regolament.
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2.

B’din id-dikjarazzjoni, il-persuni msemmija fl-Artikolu 1(1) jiddikjaraw li attendew il-laqgħa
mill-bogħod u li jitolbu l-ħlas ta’ indennizz fiss għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod. Kull
fejn l-għodda użata tal-IT tippermetti li tinġabar lista tal-attendenza, id-dipartiment tal-KtR
responsabbli għall-organizzazzjoni tal-laqgħa għandu jibgħat din il-lista lill-amministrazzjoni, li
għandha tużaha biex tivverifika l-attendenza tal-persuni inkwistjoni.

3.

Id-dikjarazzjoni għandha titressaq quddiem is-Servizz Finanzjarju tal-Membri sa mhux aktar
tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena ta’ wara s-sena li matulha tkun saret il-laqgħa. Kwalunkwe
talba għal ħlas li tasal wara din id-data ma titħallasx u titqies nulla u bla effett.
Artikolu 4
Proċedura finanzjarja

1.

Il-persuni msemmija fl-Artikolu 1(1) għandhom jirċievu l-indennizz fiss għall-parteċipazzjoni
f’laqgħa mill-bogħod stabbilit f’dan ir-Regolament biss wara li tkun tressqet id-dikjarazzjoni
msemmija fl-Artikolu 3.

2.

Il-ħlas għandu jsir fil-kont bankarju jew postali użat għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar
tagħhom u għall-ħlas tal-indennizzi fissi għall-vjaġġi u l-laqgħat tagħhom.
Artikolu 5
Implimentazzjoni u appelli

1.

Ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament hija tas-Segretarju Ġenerali.

2.

Kwalunkwe każ eċċezzjonali għandu jiġi riferut mill-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega lisSegretarju Ġenerali għal deċiżjoni.

3.

Il-persuni msemmija fl-Artikolu 1(1) għandhom iressqu l-appelli quddiem is-Segretarju
Ġenerali fi żmien xahar min-notifika tad-deċiżjoni tal-uffiċjal awtorizzanti b’sottodelega dwar lindennizz stabbilit f’dan ir-Regolament.
Artikolu 6
Dispożizzjonijiet finali

1.

Dan ir-Regolament iħassar u jissostitwixxi r-Regolament tal-Bureau Nru 14/2020 tat-23 ta’
Ġunju 2020 u r-Regolament tal-Bureau Nru 21/2020 tad-9 ta’ Ottubru 2020.

2.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tiegħu.
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Magħmul fi Brussell, 2 ta’ Frar 2021
Għall-Bureau tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

iffirmat
Apostolos Tzitzikostas
President
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Appendiċi

Dikjarazzjoni mehmuża mar-Regolament Nru 3/2021

Jiena, hawn taħt iffirmat(a), …………………………………………………., b’dan niddikjara li ħadt
sehem fil-laqgħa ta’ …………………………….. li saret fi (data) …………..., u li għalhekk jien
nikkwalifika biex nirċievi l-indennizz għall-parteċipazzjoni f’laqgħa mill-bogħod.

Firma___________________________________________

Data ______________________________________________
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