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Servizzi tad-Dipartimenti Tematiċi

ID-DIPARTIMENT TEMATIKU GĦALL-POLITIKI EKONOMIĊI, XJENTIFIĊI U TAL-KWALITÀ 
TAL-ĦAJJA

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-
kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO.  

Id-dipartiment Tematiku A jaqdi lill-kumitati tiegħu billi: 

1. jikkollega l-kumitati ma' netwerk estensiv ta' esperti mill-kamp akkademiku, kumpaniji speċjalizzati
ta' konsulenza, think tanks, istituzzjonijiet oħra tal-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali;

2. jipprovdi – fi kwalunkwe stadju fiċ-ċiklu leġiżlattiv – konsulenza politika esperta u riċerka mmirata bir-
reqqa li jkunu indipendenti, ta' kwalità għolja u attenti għas-sensittivitajiet politiċi; jappoġġja r-rwol ta'
skrutinju tal-kumitati;

3. jutilizza r-riċerka tal-kumitati biex jappoġġja djalogu infurmat bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-Membri;
jiżgura li l-ħidma parlamentari titwettaq b'mod oġġettiv u minn esperti;

4. jamministra l-baġits dedikati għall-għarfien espert tal-kumitati, jimplimenta proġetti, juża għarfien
espert estern biex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mill-koordinaturi tal-kumitati.

Analisti politiċi u riċerkaturi interni jipprovdu analiżi ta' politika u informazzjoni ad hoc, jew b'risposta għal talba 
speċifika jew fuq l-inizjattiva tagħhom stess u wara konsultazzjoni personali mal-Membri. Jappoġġjaw ukoll il-ħidma 
tal-President u tas-Segretarju Ġenerali bi briefings u informazzjoni ta' sfond. 

L-għarfien espert estern bi ħlas jiġi pprovdut esklużivament fuq talba tal-kumitat, wara deċiżjoni mill-koordinaturi
tiegħu. Approprjazzjoni tal-baġit tiġi allokata lill-kumitati kull sena għal dan il-għan. Huwa u jaħdem mal-esperti
esterni, id-dipartiment tematiku jiżgura li r-riċerka tilħaq l-ogħla standards ta' indipendenza u kwalità u tindirizza l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-kumitat. Għal dan il-għan, l-esperti esterni jintgħażlu permezz ta' proċeduri ta' akkwist ibbażati fuq 
kriterji oġġettivi tal-għażla u tal-għoti. Id-dipartiment tematiku mbagħad jissorvelja l-ħidma tagħhom mill-qrib biex
jiżgura li tkun konformi bis-sħiħ mat-talba għar-riċerka.

Id-dipartimenti tematiċi huma unitajiet ta' riċerka li jappoġġjaw lill-korpi parlamentari (il-President, il-kumitati u s-
Segretarju Ġenerali) fit-twettiq tal-kompiti leġiżlattivi u istituzzjonali tagħhom. Jipprovdu għarfien espert intern u 
estern biex jappoġġjaw lill-kumitati u korpi parlamentari oħra fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni u fl-eżerċizzju tal-iskrutinju 
demokratiku.  

Għal stampa ġenerali tas-servizzi ta' riċerka kollha disponibbli li l-Parlament Ewropew għandu x'joffri, ara: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/sources.html 

X'inhu dak li d-dipartimenti tematiċi jagħmilhom uniċi? 

• Huma ddedikati biex jaqdu lill-kumitati u jirrispondu t-talbiet tagħhom għall-għarfien espert.
• Joperaw fuq il-bażi tal-prijoritajiet politiċi stabbiliti mill-kumitati.
• Minbarra l-appoġġ min-naħa ta' speċjalisti interni, joffru wkoll aċċess għall-għarfien espert estern bi

ħlas.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/sources.html
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L-aktar prodotti ta' riċerka komuni mogħtija mid-Dipartiment Tematiku A huma: 

• "Mad-daqqa t'għajn": dokument ta' riċerka ta' żewġ paġni li jipprovdi sommarju konċiż ta' xi politika, 
proposta leġiżlattiva jew avveniment partikolari, inkluża informazzjoni essenzjali b'test u grafika, 
flimkien ma' links u suġġerimenti għal aktar qari. 

• Briefing: dokument ta' riċerka konċiż li jipprovdi informazzjoni ta' sfond dwar suġġetti definiti b'mod 
ċar li, pereżempju, jistgħu jikkontribwixxu għall-abbozzar ta' rapport tal-kumitat. 

• Analiżi fil-fond: dokument ta' riċerka ta' tul medju li ġeneralment jorbot direttament ma' proposta 
leġiżlattiva jew ma' rapport fuq inizjattiva proprja li jkunu se jiġu ttrattati. 

• Studju: dokument ta' riċerka fuq perjodu itwal li normalment jeżamina b'mod komparattiv il-liġijiet jew 
il-politiki tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi terzi f'oqsma fejn l-ebda analiżi ta' dan it-tip ma tkun 
disponibbli. Dan it-tip ta' dokument jista', aktar tard, jifforma l-bażi għal xogħol parlamentari jew għal 
riċerka aktar iffokata. 

• Sessjoni ta' ħidma: sessjoni dedikata ma' grupp ta' esperti bil-għan li tiġi indirizzata kwistjoni speċifika 
mqajma mill-kumitat. Sessjoni ta' ħidma tlaqqa' esperti indipendenti b'kuntratt minn 
organizzazzjonijiet esterni, bħall-universitajiet, u mhux neċessarjament tkun miftuħa għall-pubbliku. 

 
L-GĦARFIEN ESPERT KIF JINTALAB MID-DIPARTIMENT TEMATIKU A? 
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IL-KUMITAT ENVI TAĦT IL-LENTI 
 
Fid-Dipartiment Tematiku A, tim speċifiku jipprovdi għarfien espert u pariri lill-Kumitat għall-Ambjent is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI) fl-oqsma kollha tal-mandat tal-kumitat. 

 
Il-Kumitat ENVI huwa responsabbli għal firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika inklużi t-tibdil fil-klima, il-kwalità tal-arja u 
tal-ilma, il-protezzjoni tal-bijodiversità, it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel, biex insemmu biss ftit. Is-setgħat u r-
responsabbiltajiet tal-Kumitat ENVI huma elenkati fl-ANNESS V tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE. 

 

 

 

https://envinet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//MT&language=MT#GAX6
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GĦAŻLA TA' DOKUMENTI TA' RIĊERKA REĊENTI MITLUBA MILL-KUMITAT ENVI 
Studji: 

Punti ta' kampjunar għall-Kwalità tal-Arja – ir-rappreżentanza u l-kumparabbiltà  

 

Il-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja f'siti fissi huwa strument ewlieni previst fid-
Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja fl-Ambjent biex tiġi vverifikata l-konformità 
mal-valuri ta' limitu jew ta' mira li ġew stabbiliti għall-protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem. Dan l-istudju janalizza l-kriterji għal-lokalizzazzjoni tas-siti ta' 
monitoraġġ f'ħames Stati Membri biex jiġu identifikati dispożizzjonijiet 
ambigwi li jistgħu jwasslu għal valutazzjonijiet differenti tal-esponiment 
għat-tniġġis tal-arja 

 

L-akkwist Pubbliku Ekoloġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari 

 

L-akkwist pubbliku u x-xiri ta' servizzi, xogħlijiet u provvisti jkopru madwar 
14 % tal-prodott domestiku gross (PDG) Ewropew u għalhekk għandhom 
saħħa tremenda u jagħmlu l-prodotti u s-servizzi aktar ekoloġiċi u aktar 
sostenibbli. Il-valutazzjoni mwettqa f'dan l-istudju tipprovdi riżultati dwar l-
applikabbiltà ta' inizjattivi li għaddejjin u turi kif dawn jikkontribwixxu għall-
Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Ekonomija Ċirkolari.   

Il-miri ta' Tnaqqis ta' Emissjonijiet għall-Avjazzjoni u t-Trasport Internazzjonali 

 

Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn il-miri ta' mitigazzjoni ta' CO2 
potenzjali għall-avjazzjoni internazzjonali u t-trasport marittimu u janalizza 
liema miri jkunu kompatibbli mal-għan globali fit-tul biex iż-żieda fit-
temperatura tinżamm taħt iż-2 °C meta mqabbla mal-livelli preindustrijali. 
Huwa jenfasizza l-ħtieġa li jiġu stabbiliti miri għaż-żewġ setturi li jindikaw 
b'mod ċar li l-emissjonijiet ma jistgħux jikbru b'mod illimitat u mhux regolat.  

Linji gwida għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi fil-pestiċidi 

 

Is-sustanzi attivi huma element essenzjali tal-pestiċidi. L-approvazzjoni 
tagħhom isseħħ fil-livell tal-UE, u teżisti gwida biex jiġi ċċarat, armonizzat u 
standardizzat il-proċess kumpless ta' approvazzjoni. Dan l-istudju jeżamina l-
gwida u l-linji gwida eżistenti; il-livell ta' armonizzazzjoni bejniethom; il-
konnessjoni mal-prinċipji tal-prattika tajba tal-laboratorju (GLP); u jipprovdi 
ħarsa ġenerali lejn l-istudji li huma meħtieġa għall-approvazzjoni tas-
sustanza attiva. 

 

Briefings: 

Politiki Ewropej dwar il-klima u l-enerġija lejn l-2020, l-2030 u l-2050  

 

Dan il-briefing jiddeskrivi l-politiki tal-UE dwar il-klima u l-enerġija, kif ukoll l-
isfidi li jridu jiġu ffaċċjati sabiex tintlaħaq il-mira tal-Ftehim ta' Pariġi li ż-żieda 
fit-temperatura globali tinżamm sew taħt iż-2 °C u li jitkomplew l-isforzi biex 
tinkiseb temperatura ta' 1.5 °C.  
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Proċedimenti tas-sessjoni ta' ħidma: 

Appoġġ lis-Suq għal Materja Prima Sekondarja f'Ekonomija Ċirkolari 

 

Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor il-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet ta' 
sessjoni ta' ħidma organizzata biex jiżdidu l-fehim tar-rwol u l-opportunitajiet 
għall-materja prima sekondarja bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni għall-Ekonomija Ċirkolari, inkluża l-leġiżlazzjoni proposta dwar l-
iskart. 

 

Miri tal-emissjonijiet ta' CO2 għal wara l-2020 għall-karozzi u l-vannijiet 

 

Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor il-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet ta' 
sessjoni ta' ħidma li jenfasizzaw ir-rwol tal-vetturi light-duty fil-kisba tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet, il-miri proposti għal wara l-2020 u ż-żieda fl-
effiċjenza tagħhom, kif ukoll it-triq 'il quddiem għall-vetturi elettriċi u l-passi 
possibbli għal titjib ulterjuri. 

 

Robots fil-Kura tas-Saħħa: soluzzjoni jew problema? 

 

Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor il-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet ta' 
sessjoni ta' ħidma dwar l-istatus u l-prospetti tal-applikazzjoni ta' teknoloġiji 
bbażati fuq ir-robotika u l-intelliġenza artifiċjali (IA) fil-kura tas-saħħa. L-ewwel 
parti tas-sessjoni ta' ħidma ffukat fuq l-applikazzjoni prattika tal-IA u r-robots 
fil-kura tas-saħħa, filwaqt li t-tieni parti eżaminat l-implikazzjonijiet u r-
responsabbiltajiet etiċi tal-IA u tat-teknoloġiji bbażati fuq ir-robotika fil-kura 
tas-saħħa. 

 

Mard Kardjovaskulari u Stil ta' Ħajja 

 

Dan id-dokument jiġbor fil-qosor il-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet ta' 
sessjoni ta' ħidma dwar il-limiti u l-opportunitajiet tal-impatt tal-istil ta' ħajja 
fuq il-mard kardjovaskulari. L-għan tas-sessjoni ta' ħidma kien li tingħata 
informazzjoni dwar ir-relazzjoni bejn il-mard kardjovaskulari u mard relatat u 
għadd ta' għażliet ta' stil ta' ħajja fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, u li tingħata 
ħarsa ġenerali lejn ix-xenarju politiku globali u tal-UE li jindirizza dawn l-isfidi.  

 

Kuntatti tad-Dipartiment Tematiku A 

• Dipartiment Tematiku A - Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• It-tim ENVI: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086 

• It-tim ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477 

• It-tim ENVI: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505  

Id-dokumenti ta' riċerka tagħna huma kollha disponibbli fuq is-sit web tagħna:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/supporting-analyses.html 

 

Ċaħda ta' responsabbiltà u drittijiet tal-awtur. Il-fehmiet espressi f'dan id-dokument huma r-responsabbiltà esklużiva tal-awturi u mhux 
bilfors jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal finijiet mhux kummerċjali huma 
awtorizzati, bil-kundizzjoni li jiġi rikonoxxut is-sors u li l-Parlament Ewropew jiġi notifikat minn qabel u jirċievi kopja. © L-Unjoni Ewropea, 2019.  
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