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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 b'livell għoli ta' kwalità, 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, b'livell għoli ta' kwalità u konxji mis-sensittivitajiet
politiċi; jappoġġja r-rwol ta' skrutinju tal-kumitati;

3. Jagħti orjentazzjoni ġdida lir-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 b'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-

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 'l 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 jagħmel id-dipartimenti tematiċi 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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dipartiment tematiku mbagħad jissorvelja l-ħidma tagħhom mill-qrib biex jiżgura li tkun konformi bis-sħiħ 
mat-talba għar-riċerka.  

L-aktar prodotti ta' riċerka komuni li jipprovdi d-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. 

• Panel ta' Esperti dwar id-Djalogu Monetarju: grupp ta' esperti li jipprovdi aġġornamenti 
qabel is-sessjonijiet ta' Djalogu Monetarji ta' kull tliet xhur mal-President tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BĊE).  

KIF JINTALAB L-GĦARFIEN ESPERT MINGĦAND ID-DIPARTIMENT TEMATIKU A? 
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IL-KUMITAT ECON TAĦT IL-LENTI 
Fi ħdan id-Dipartiment Tematiku A, tim speċifiku jipprovdi għarfien espert u pariri lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) fl-oqsma kollha tal-mandat tal-kumitat. 

Il-Kumitat ECON huwa responsabbli għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM), ir-regolamentazzjoni tas-
servizzi finanzjarji, il-moviment liberu tal-kapital u tal-pagamenti, il-politiki tat-tassazzjoni u tal-
kompetizzjoni, u s-sistema finanzjarja internazzjonali. Is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-Kumitat ECON 
huma elenkati fl-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE. Il-President tal-BĊE jieħu sehem fi Djalogu 
Monetarju regolari mal-Kumitat ECON. 

https://econnet.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#GAX6
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GĦAŻLA TA' DOKUMENTI TA' RIĊERKA REĊENTI MITLUBA MILL-KUMITAT ECON 

Djalogu Monetarju: 
  

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-passat, il-preżent u l-futur tagħha  

 

Dan l-istudju jikkonkludi li għoxrin sena ta' storja tal-euro jikkonfermaw 
l-istabbiltà u l-pożizzjoni tal-euro bħala t-tieni munita globali, li tgawdi l-
appoġġ tal-maġġoranza tal-popolazzjoni taż-żona tal-euro u titqies 
bħala ħaġa tajba għall-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew 
irnexxielu jżomm l-inflazzjoni f'livell baxx. Madankollu, il-kriżi finanzjarja 
u tad-dejn Ewropea fit-tieni deċennju tas-seklu wieħed u għoxrin ħolqot 
il-ħtieġa ta' riforma istituzzjonali profonda, u dan il-kompitu għadu ma 
twettaqx. 

 

 

Ħarsa panoramika lejn l-Unjoni Monetarja 

 

Dan id-dokument jagħti ħarsa lejn il-kisbiet u l-isfidi. B'reazzjoni għall-
kriżi tad-dejn sovran u t-tentattivi tagħha biex tappoġġja r-riformi fiskali 
u strutturali, u aktar tard biex terġa' ġġib l-inflazzjoni lura lejn il-mira, l-
Eurosistema ġiebet lilha nfisha f'pożizzjoni diffiċli, u kkawżat effetti 
sekondarji mhux intenzjonati. Fl-istess ħin, fost il-membri taż-żona tal-
euro għad hemm nuqqas ta' kunsens wiesa' dwar riforma tal-qafas 
istituzzjonali tal-affarijiet monetarji u fiskali. 

 

 

Il-Politika Monetarja Unika u d-Deċentralizzazzjoni: valutazzjoni 

 

Dan id-dokument jesponi u jeżamina kwistjonijiet legali u ta' politika li 
jikkonċernaw id-deċentralizzazzjoni tal-politika monetarja fl-Unjoni 
Ewropea, filwaqt li jiffoka fuq il-funzjoni tas-sellief tal-aħħar istanza 
(LOLR), fuq is-superviżjoni makroprudenzjali u fuq il-provvista u r-
rappurtar tal-assistenza ta' likwidità f'emerġenza (ELA). Jingħataw 
rakkomandazzjonijiet ta' politika. 

 

 

 
Studji oħra magħżula:
 

Il-kriptomuniti u l-Blockchain: il-kuntest legali 

 

Aktar u aktar regolaturi qed jinkwetaw dwar il-kriminali li dejjem aktar 
qed jużaw il-kriptomuniti għal attivitajiet illegali bħall-ħasil tal-flus, il-
finanzjament tat-terroriżmu u l-evażjoni tat-taxxa. Il-problema hija 
waħda sinifikanti: minkejja li ma nafux bis-sħiħ x'inhuma d-dimensjonijiet 
tal-abbuż tal-muniti virtwali, il-valur tas-suq ġie rrappurtat li jaqbeż 
EUR 7 biljun madwar id-dinja. Dan l-istudju jelabora fuq dan il-fenomenu 
minn perspettiva legali u jinkludi rakkomandazzjonijiet ta' politika għal 
standards futuri tal-UE. 
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Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-Fora Ekonomiċi Internazzjonali: il-G20 

 

Dan id-dokument jifforma parti minn sensiela ta' disa' studji dwar ir-rwol 
tal-Unjoni Ewropea fil-fora ekonomiċi internazzjonali. Jipprovdi 
informazzjoni fattwali dwar il-G20, ir-rwol u r-rappreżentanza tal-UE fil-
forum, kif jeżerċita l-obbligu ta' rendikont kif ukoll il-koordinazzjoni u l-
impatt tiegħu. Jispjega l-qafas legali tal-UE għall-parteċipazzjoni tal-UE u 
l-Istati Membri tagħha fil-G20. Huwa u japplika qafas ta' obbligu ta' 
rendikont fuq żewġ livelli, id-dokument jidentifika l-lakuni f'dan ir-
rigward u jikkonkludi b'rakkomandazzjonijiet ta' politika. 

 

 

Bejgħ inadatt ta' prodotti finanzjarji: kummerċjalizzazzjoni, bejgħ u distribuzzjoni 

 

Dan l-istudju jagħmel parti minn sensiela ta' ħames studji dwar il-bejgħ 
inadatt ta' prodotti finanzjarji fl-UE. L-istudju jeżamina l-qafas leġiżlattiv 
u regolatorju tal-UE għall-kummerċjalizzazzjoni, il-bejgħ u d-
distribuzzjoni ta' prodotti finanzjarji biex jivvaluta jekk ir-riformi 
regolatorji tal-UE ta' wara l-kriżi laħqux l-objettivi tagħhom u, jekk le, 
x'inhuma n-nuqqasijiet u d-dgħufijiet fl-approċċ regolatorju kurrenti tal-
UE. 

 

 

Il-politika tal-kompetizzjoni u s-Suq Intern tal-Enerġija 

 

Dan l-istudju jidentifika kwistjonijiet importanti magħżula relatati mal-
kompetizzjoni fis-suq intern tal-enerġija. Jiddiskuti r-rwol tad-dritt tal-
kompetizzjoni rigward il-kwistjonijiet li ġejjin: l-għajnuna mill-Istat, l-
immaniġġjar tal-konġestjoni, il-mekkaniżmi ta' remunerazzjoni tal-
kapaċità, l-ibbilanċjar tas-swieq, il-kompetizzjoni effettiva bejn il-
fornituri, l-integrazzjoni ta' atturi ġodda fis-suq, u l-faqar enerġetiku. Bil-
għan li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet preżenti u dawk li jaf jinqalgħu fil-
ġejjieni, l-istudju jagħti indikazzjonijiet dwar il-ħtieġa tal-lum u tal-
ġejjieni li napplikaw l-istrumenti tad-dritt tal-kompetizzjoni flimkien ma' 
tipi oħra ta' strumenti. 

 

 

 

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 tal-Kumitat ECON: Dirk VERBEKEN - dirk.verbeken@ep.europa.eu - 0032 228 48358 

• It-tim tal-Kumitat ECON: Drazen RAKIC - drazen.rakic@ep.europa.eu - 0032 228 33361 

• It-tim tal-Kumitat ECON: Dario PATERNOSTER - dario.paternoster@ep.europa.eu - 0032 228 32479 

• It-tim tal-Kumitat ECON: Denitza DESSIMIROVA - denitza.dessimirova@ep.europa.eu - 0032 228 30507 

Id-dokumenti ta' riċerka tagħna huma kollha disponibbli fis-sit web tagħna:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/mt/econ/supporting-analyses.html 
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