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REGOLI TA' STOA 
 

DEĊIŻJONI TAL-BUREAU  

 

tal-4 ta' MEJJU 20091 

 

 
IL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW, 

 

- wara li kkunsidra l-Artikolu 23(2) tar-Regoli ta' Proċedura2, 

 

- wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-1 ta' Settembru 2003 dwar il-mandat futur, l-

għamliet ewlenin ta' attivitajiet u l-organizzazzjoni ta' STOA, 

 

- wara li kkunsidra r-Regoli ta' STOA adottati mill-Bureau fid-19 ta' April 2004,  

 

- wara li kkunsidra r-rapporti, datati l-15 ta' April 2009 u l-14 ta' Marzu 2014, tal-Viċi 

Presidenti responsabbli għall-attivitajiet ta' STOA matul is-sitta u s-seba' leġiżlatura 

Parlamentari rispettivament, 

 

- wara li kkunsidra l-abbozz tar-regoli ta' STOA kif imressaq mill-Viċi President 

responsabbli,  

 

 

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

 

 
Artikolu 1 

L-objettivi ta' STOA 

 

1.  Il-Bureau tal-Parlament Ewropew (deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 1992, emendata fit-

18 ta' Settembru 1995, fis-17 ta' Frar 1997, fit-13 ta' Jannar 2003 u fid-19 ta' April 2004) 

stabillixxa Panel għall-Ġejjieni tax-Xjenza u t-Teknoloġija (STOA)3 biex jimplimenta 

proġetti ta' valutazzjoni teknoloġika. L-attivitajiet li jsiru minn STOA jiffurmaw parti 

integrali mill-attivitajiet uffiċjali tal-Parlament. Dawn ir-Regoli jippreċiżaw id-

dispożizzjonijiet applikabbli u jissostitwixxu r-regoli adottati fid-19 ta' April 2004. 

 

2. STOA jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar kwistjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi ta' rilevanza 

politika partikolari kif ukoll il-konsiderazzjoni leġiżlattiva tagħhom. 

Għal dak il-għan, STOA għandu: 

                                                 
1 Kif emendata bid-deċiżjonijiet tal-Bureau tat-18 ta' Mejju 2015, tat-12 ta' Settembru 2016 (modifika teknika) u tal-

1 ta' Ottubru 2018.  
2 Din ir-referenza għar-Regoli ta' Proċedura hija għall-verżjoni fis-seħħ matul is-seba' leġiżlatura Parlamentari. 
3 Sad-deċiżjoni tal-Bureau tal-1 ta' Ottubru 2018 magħrufa bħala "Valutazzjoni tal-Għażliet Xjentifiċi u 

Teknoloġiċi". 
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 jipprovdi lill-kumitati tal-Parlament u entitajiet parlamentari oħra bi studji u 

informazzjoni indipendenti, ta' kwalità għolja u xjentifikament imparzjali għall-

valutazzjoni tal-impatt tal-possibilità li jiġu introdotti jew promossi teknoloġiji ġodda 

u għandu jidentifika, mill-aspett teknoloġiku, l-għażliet possibbli biex tittieħed l-aħjar 

azzjoni; 

 jorganizza forums fejn il-politiċi u r-rappreżentanti ta' komunitajiet jew 

organizzazzjonijiet xjentifiċi u tas-soċjetà kollha kemm hi jiddiskutu u jqabblu l-

iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi ta' relevanza politika għas-soċjetà ċivili; 

 jappoġġja u jikkoordina inizjattivi għat-tisħiħ tal-attivitajiet ta' valutazzjoni teknoloġika 

parlamentari fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-ħolqien jew it-tisħiħ tal-

kapaċitajiet ta' valutazzjoni teknoloġika parlamentari fil-pajjiżi Ewropej, speċjalment l-

Istati Membri l-ġodda. 

 

3. STOA għandu jwettaq il-ħidma tiegħu b'mod li r-riżultati jkunu rilevanti għall-Parlament fir-

rwol tiegħu bħala leġiżlatur. 

 

4. Il-ħidma ta' STOA għandu jkollha objettivi fit-tul u tkun differenti mill-ħidma mwettqa mid-

dipartimenti tar-riċerka tas-Segretarjat, li għandhom id-dmir li jissodisfaw rekwiżiti ta' riċerka 

settorjali speċifiċi jew fuq terminu qasir. 

 

 

Artikolu 2 

L-attivitajiet ta' STOA 

 

1. Għall-finijiet tal-valutazzjonijiet tal-għażliet teknoloġiċi, STOA għandu jwettaq studji u 

jorganizza workshops, diskussjonijiet bejn esperti u żjarat lil istituzzjonijiet xjentifiċi u tekniċi. 

STOA għandu juża l-għodda kollha disponibbli għal valutazzjoni teknoloġika parlamentari 

moderna. Id-djalogu dwar l-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi għandu jsir fil-qafas ta' konferenzi, 

tal-Konferenza Annwali ta' STOA jew ta' attivitajiet oħra deċiżi mill-Panel STOA. Il-

pubblikazzjonijiet ta' STOA għandhom isegwu l-għanijiet hawn fuq imsemmija. 

 

2. L-istudji ta' STOA għandhom jitwettqu bħala stħarriġ xjentifiku b'moħħ miftuħ u m'għandu 

jkollhom l-ebda obbligu lejn xi interess moħbi li jista' jillimita l-objettività tagħhom. Ir-riżultati 

tal-istudji ta' STOA la għandhom jiġu adottati u lanqas għandu jittieħed vot dwarhom, bl-

eċċezzjoni tal-każijiet imsemmija fl-Artikolu 6(4). Ir-riżultati tal-istudji ta' STOA għalhekk 

mhux bilfors se jirrappreżentaw il-fehma tal-maġġoranza tal-Parlament. L-istudji kollha 

ppreżentati mill-kuntratturi bi qbil mal-patti u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt għandhom jiġu 

ppublikati minn STOA mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(4) ta' dawn 

ir-Regoli. 

 

3. Kull Membru jew entità tal-Parlament jistgħu jippreżentaw proposta lill-Panel STOA dwar l-

attivitajiet imwettqa minn STOA. 

 

4. L-amministrazzjoni ta' STOA għandha tkun ir-responsabilità tad-Direttorat Ġenerali għas-

Servizzi ta' Riċerka Parlamentari (DĠ EPRS), li għandu jwaqqaf segretarjat għal STOA fi ħdan 

l-unità xierqa. 
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5. Il-mezzi baġitarji li jsiru disponibbli għal STOA permezz tal-baġit tal-Parlament Ewropew jiġu 

ġestiti mid-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari (DĠ EPRS) bi qbil mar-

Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' implimentazzjoni, kif ukoll kwalunkwe regola interna 

ulterjuri stabbilita għal dan il-għan.4 

 

 

Artikolu 3 

Il-Panel STOA 

 

1. Il-Panel STOA għandu jifforma parti integrali mill-istruttura tal-Parlament. 

 

2. Il-Panel STOA għandu jiddeċiedi l-attivitajiet ta' STOA. 

 

3. Il-Panel STOA għandu jkun magħmul minn 25 membru bid-dritt tal-vot: 

- il-Viċi President tal-Parlament responsabbli għal STOA; 

- sitt membri maħtura mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija; 

- tliet membri maħtura mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; 

- tliet membri maħtura mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; 

- tliet membri maħtura mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur; 

- tliet membri maħtura mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; 

- tliet membri maħtura mill-Kumitat għall-Agrikoltura; 

- membru maħtur mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali; 

- membru maħtur mill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; 

- membru maħtur mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. 

 

4. Il-membri tal-Panel STOA għandhom jinħatru għal perjodu li jiġġedded ta' sentejn u nofs. Meta 

jiġi sostitwit membru, il-mandat tal-membru sostitut għandu jdum sal-aħħar tal-perjodu ta' 

sentejn u nofs ikkonċernat. 

 

 

Artikolu 4 

Elezzjoni tal-Panel STOA u l-metodu tal-operat tiegħu 

 

1. Kull darba li jiġu kkostitwiti, il-kumitati msemmija fl-Artikolu 3(3) għandhom, fi żmien tliet 

xhur, jaħtru l-membri tagħhom tal-Panel STOA u jinfurmaw lill-Bureau tal-Parlament bil-

ħatriet. 

 

2. Il-Viċi President tal-Parlament responsabbli għal STOA għandu jsejjaħ u jmexxi l-laqgħa 

kostituttiva tal-Panel STOA sakemm issir l-elezzjoni tal-president u ta' żewġ viċi presidenti, li 

għandhom jiffurmaw, flimkien mal-Viċi President, il-Bureau ta' STOA, li jħejji l-laqgħat tal-

Panel. 

 

3. Il-Panel STOA għandu jiltaqa' minn tal-inqas sitt darbiet fis-sena. L-abbozz tal-aġenda għandu 

jiġi ċċirkolat minn tal-inqas ġimgħa qabel il-laqgħa. Għandhom jinżammu l-minuti tal-laqgħat 

kollha.  

 

 

                                                 
4 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/25 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju 

applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (kif emendat); u Regolament tal-Kummissjoni (KE, 

Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolament Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali 

tal-Komunitajiet Ewropej. 
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Artikolu 5  

Kuntratti ma' fornituri esterni ta' servizzi xjentifiċi 

 

1. B'mod konformi mar-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' implimentazzjoni, il-Panel STOA 

jista' jistieden lill-uffiċjal awtorizzanti kompetenti biex jikkummissjona xjentisti esterni biex 

jevalwaw it-talba għal proġett ta' valutazzjoni teknoloġika qabel jitwettaq, u biex jevalwaw il-

kwalità ta' studju wara li jitlesta. Il-kuntratti ta' qafas jew il-kuntratti individwali konklużi għal 

dan il-għan ma' fornituri ta' servizzi esterni għandhom jistipulaw li kuntratturi ta' dan it-tip ma 

jistgħu jwettqu l-ebda proġett ieħor għal STOA. 

 

2. B'mod konformi mar-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' implimentazzjoni, l-istudji ta' 

valutazzjoni ta' għażliet teknoloġiċi, bħala regola, għandhom isiru minn kuntrattur jew 

kuntratturi esterni li magħhom l-uffiċjal awtorizzanti kompetenti, fuq talba tal-Panel STOA, 

għandu jikkonkludi kuntratt ta' qafas b'segwitu għal stedina pubblika għall-offerti. Kull 

kuntrattur irid ikollu disponibbli l-kompetenza ta' diversi istituzzjonijiet xjentifiċi minn diversi 

Stati Membri. Is-servizz provdut skont il-kuntratt għandu jinkludi l-immaniġġjar tal-proġett, l-

analiżi xjentifika tal-kwistjoni, l-identifikazzjoni ta' għażliet għal azzjoni, u preżentazzjoni tar-

riżultati b'mod li jinftehmu minn bniedem mhux espert. Il-kuntratt għandu jitwettaq mill-

kuntrattur li ngħata l-kuntratt, jew jista' jitwettaq parzjalment, imma skont l-istess patti u 

kundizzjonijiet stipulati fl-istedina għall-offerti u suġġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-

Panel STOA, minn sottokuntrattur terz li jrid ikollu kwalifiki teknoloġiċi u/jew xjentifiċi li 

jilħqu l-istess standards u kwalifiki kif stipulati għall-kuntrattur innifsu. Bħala eċċezzjoni, l-

istudji ta' valutazzjoni ta' għażliet teknoloġiċi jistgħu jitwettqu wkoll minn kuntratturi esterni 

permezz ta' kuntratti individwali.  

 

3. Il-kuntratti ma' fornituri esterni ta' servizzi xjentifiċi jistgħu jistipulaw li frazzjoni tal-prezz 

kuntrattwali li ma taqbiżx il-15 % tiġi ddedikata għal kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' tisħiħ 

tal-viżibilità għall-proġett ikkonċernat. 

 

 

Artikolu 6 

Studji ta' valutazzjoni ta' għażliet teknoloġiċi 

 

1. L-istudji ta' valutazzjoni ta' għażliet teknoloġiċi għandhom jipprovdu tweġiba għall-problemi 

kumplessi u interdixxiplinarji fuq perjodu ta' żmien medju u twil li għandhom x'jaqsmu mal-

impatt tal-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi fuq is-soċjetà. 

 

2. Il-proposti ppreżentati għal dak il-għan għandhom jiġu approvati mill-Panel STOA fuq il-bażi 

ta' dawn il-kriterji li ġejjin: 

 

- ir-relevanza tas-suġġett mal-ħidma tal-Parlament; 

- l-interess xjentifiku u teknoloġiku tal-proposta; 

- l-importanza strateġika tal-proposta u l-allinjament tagħha mal-prijoritajiet definiti mill-

Panel STOA; u 

- d-disponibilità ta' evidenza xjentifika li tkopri l-istess suġġett. 

 

Qabel ma tittieħed deċiżjoni, jekk il-Panel iqis li jkun hemm bżonn, għandu jintalab il-kontribut 

ta' esperti xjentifiċi esterni. Jekk id-deċiżjoni tittieħed favur studju imma l-Viċi President tal-

Parlament responsabbli għal STOA jkun ivvota kontra, għandha tkun rikjesta l-awtorizzazzjoni 

mill-Bureau tal-Parlament. 

 



DV\1167575MT.docx 5/6 PE422.577/BUR 

3. Il-kuntrattur għandu jinforma lill-Panel STOA bir-riżultati interim u għandu jippreżenta rapport 

finali li jkun jinftiehem minn bniedem mhux espert. 

 

4. Il-Panel STOA jista', jekk iqis li jkun hemm bżonn, jitlob li rapport finali jkun suġġett għal 

evalwazzjoni jew reviżjoni minn xjentisti esterni indipendenti. Sakemm l-evalwazzjoni jew ir-

reviżjoni ta' dan it-tip issir disponibbli, il-Panel jista' jiddeċiedi li jipposponi l-pubblikazzjoni. 

L-evalwazzjoni jew ir-reviżjoni jistgħu jiġu ppublikati mal-istudju. Jekk ir-riżultat tal-

evalwazzjoni jkun negattiv, il-Panel jista' jiddeċiedi li ma jippubblikax ir-rapport finali. 

 

 

Artikolu 7 

Boroż ta' studju Ramón y Cajal 

 

1. Il-programm Ramón y Cajal għandu joffri boroż ta' studju lill-gradwati universitarji li jkunu 

ħadu l-ewwel kwalifika vokazzjonali (deċiżjoni tal-Bureau tas-17 ta' Frar 1997, emendata l-

aħħar fit-13 ta' Jannar 2003). Il-kandidati jrid ikollhom lawrja universitarja (l-ewwel lawrja jew 

Master's) f'suġġett xjentifiku jew tekniku. L-iskulari għandhom jiġu assenjati mal-attivitajiet 

ta' riċerka ta' STOA. 

 

2. Il-boroż ta' studju Ramón y Cajal għandhom jiġu rriklamati fuq pubblikazzjonijiet xjentifiċi u 

fuq l-internet. Il-proċedura tal-għażla għandha titwettaq b'mod konformi mar-regoli interni 

rilevanti. 

 

 

Artikolu 8 

Rapport annwali 

 

STOA għandu jippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu, li fih jinkludi l-użu li jkun 

għamel mill-baġit tiegħu, u li għandu jintbagħat lill-Bureau tal-Parlament u ppublikat fuq l-

internet. 

 

Ir-rapport annwali għandu jitfassal taħt ir-responsabilità tal-President ta' STOA u għandu jiġi 

approvat mill-Panel STOA. 

 

 

Artikolu 9 

Koperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra 

 

Taħt il-patroċinju tal-President tal-Parlament, STOA għandu jkun membru tan-Netwerk ta' 

Valutazzjoni Teknoloġika tal-Parlament Ewropew (EPTA) u għandu jappoġġja l-inizjattivi biex 

tiġi kkonsolidata d-dimensjoni parlamentari tal-EPTA. STOA għandu jikkoopera ma' entitajiet 

parlamentari oħra għall-valutazzjoni teknoloġika u għandu jieħu sehem fl-iskambju tar-riżultati 

tal-ħidma tagħhom. 

 

 

Artikolu 10 

Klawżola ta' reviżjoni 

 

Dawn ir-Regoli għandhom jiġu evalwati qabel ma tintemm it-tmin leġiżlatura fuq il-bażi ta' rapport 

dwar l-attivitajiet ta' STOA matul it-tmin leġiżlatura parlamentari u jiġi ppreżentat lill-Bureau mill-

Viċi President responsabbli għal STOA. 
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Artikolu 11 

Dispożizzjonijiet finali 

 

Ħlief fejn dawn ir-Regoli jipprevedu mod ieħor, ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għandhom 

japplikaw b'analogija. Dawn ir-Regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2015. 


