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PRAVILNIK O STOA-i 
 

ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA  

 

OD 4. SVIBNJA 2009.1 

 

 
PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, 

 

– uzimajući u obzir članak 23. stavak 2. Poslovnika2, 

 

– uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna 2003. o budućem mandatu, osnovnim 

djelatnostima i organizaciji STOA-e, 

 

– uzimajući u obzir Pravilnik o STOA-i koji je Predsjedništvo usvojilo 19. travnja 2004.,  

 

– uzimajući u obzir izvješća potpredsjednika nadležnog za djelatnosti STOA-e u šestom i 

sedmom sazivu Parlamenta od 15. travnja 2009. i 14. ožujka 2014., 

 

– uzimajući u obzir nacrt Pravilnika o STOA-i koji je podnio nadležni potpredsjednik,  

 

 

DONIJELO JE OVU ODLUKU: 

 

 
Članak 1. 

Ciljevi STOA-e 

 

1.  Predsjedništvo Parlamenta (odluka od 26. svibnja 1992., izmijenjena 18. rujna 1995., 

17. veljače 1997., 13. siječnja 2003. i 19. travnja 2004.) osnovalo je Vijeće za budućnost 

znanosti i tehnologije (STOA)3 za provedbu projekata ocjenjivanja tehnologije. 

Djelatnosti koje provodi STOA sastavni su dio službenih djelatnosti Parlamenta. Ovim ih 

se Pravilnikom detaljnije određuje i on zamjenjuje Pravilnik usvojen 19. travnja 2004. 

 

2. STOA pridonosi raspravi i zakonodavnom razmatranju znanstvenih i tehnoloških pitanja 

od posebnog političkog značaja. 

U tu svrhu STOA: 

 osigurava parlamentarnim odborima i ostalim relevantnim parlamentarnim tijelima 

neovisne, visokokvalitetne i znanstveno nepristrane studije i informacije o ocjeni 

učinka eventualnog uvođenja ili unapređenja novih tehnologija i s tehnološkog 

stajališta utvrđuje mogućnosti za poduzimanje najboljih mjera, 

                                                 
1 Izmijenjen Odlukama Predsjedništva od 18. svibnja 2015., 12. rujna 2016., 1. srpnja 2016. (tehnička izmjena) i 1. 

listopada 2018. 
2 Upućivanje na Poslovnik odnosi se na verziju koja je na snazi tijekom sedmog saziva Parlamenta. 
3 Do Odluke Predsjedništva od 1. listopada 2018. poznato kao „Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira”. 
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 organizira forume na kojima političari i predstavnici znanstvenih krugova ili 

organizacija i društva u cjelini raspravljaju i uspoređuju znanstveni i tehnološki razvoj 

koji je od političkog značaja za civilno društvo, 

 podržava i koordinira inicijative za jačanje parlamentarnih djelatnosti tehnološkog 

ocjenjivanja u državama članicama Europske unije, uključujući stvaranje ili jačanje 

kapaciteta za parlamentarne djelatnosti tehnološkog ocjenjivanja u europskim 

državama, osobito u novim državama članicama. 

 

3. STOA obavlja svoj posao na način da su rezultati relevantni za Europski parlament u njegovoj 

ulozi zakonodavca. 

 

4. Djelatnost STOA-e ima dugoročne ciljeve i razlikuje se od djelatnosti odjela za istraživanje 

Glavnog tajništva čiji je zadatak udovoljiti zahtjevima za istraživanje u specifičnim 

područjima ili kratkoročnim istraživanjima. 

 

 

Članak 2. 

Djelatnosti STOA-e 

 

1. U cilju ocjenjivanja tehnoloških odabira STOA priprema studije i organizira radionice, 

stručne rasprave te posjete znanstvenim i tehničkim institucijama. STOA koristi sve 

instrumente modernog parlamentarnog tehnološkog ocjenjivanja. Dijalog o znanstvenom i 

tehničkom razvoju vodi se u okviru konferencija, godišnjih predavanja STOA-e ili ostalih 

djelatnosti koje određuje Vijeće STOA-e. Publikacije STOA-e služe gore navedenim 

ciljevima. 

 

2. Studije STOA-e provode se kao nepristrane znanstvene analize i ne smiju biti pod utjecajem 

interesa koji bi mogli ograničiti njihovu objektivnost. Rezultati studija STOA-e ne usvajaju se 

niti se o njima glasuje osim u slučajevima navedenim u članku 6. stavku 4. Zbog toga 

rezultati studija STOA-e ne predstavljaju nužno mišljenje većine Parlamenta. STOA 

objavljuje sve studije koje su predstavili vanjski suradnici u skladu s uvjetima ugovora, ne 

dovodeći u pitanje odredbe članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika. 

 

3. Bilo koji zastupnik ili parlamentarno tijelo mogu podnijeti zahtjev Vijeću STOA-e za 

provedbu djelatnosti STOA-e. 

 

4. Uprava STOA-e u nadležnosti je Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja (DG 

EPRS) koja osniva tajništvo STOA-e u okviru odgovarajućeg resornog odjela. 

 

5. Sredstvima kojima STOA raspolaže u okviru proračuna Europskog parlamenta upravlja 

Glavna uprava za usluge parlamentarnih istraživanja (DG EPRS) u skladu s Financijskom 

uredbom i provedbenim pravilima, kao i svakim budućim internim pravilnikom koji je u tu 

svrhu donesen4. 

 

 

                                                 
4 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći 

proračun Europskih zajednica (izmijenjena verzija) i Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 

2002. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 

2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica. 
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Članak 3. 

Vijeće STOA-e 

 

1. Vijeće STOA-e sastavni je dio strukture Parlamenta. 

 

2. Vijeće STOA-e odlučuje o djelatnostima STOA-e. 

 

3. Vijeće STOA-e sastoji se od 25 člana s pravom glasovanja: 

- potpredsjednika Parlamenta nadležnog za STOA-u, 

- šest članova koje imenuje Odbor za industriju, istraživanje i energetiku, 

- tri člana koja imenuje Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, 

- tri člana koja imenuje Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, 

- tri člana koja imenuje Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, 

- tri člana koja imenuje Odbor za promet i turizam, 

- tri člana koja imenuje Odbor za poljoprivredu, 

- jednog člana kojeg imenuje Odbor za pravna pitanja, 

- jednog člana kojeg imenuje Odbor za kulturu i obrazovanje, 

- jednog člana kojeg imenuje Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. 

 

4. Članovi Vijeća STOA-e imenuju se na razdoblje od dvije i pol godine uz mogućnost reizbora. 

Ako je član zamijenjen, mandat člana koji ga mijenja traje do kraja dotičnog razdoblja od 

dvije i pol godine. 

 

 

Članak 4. 

Izbor i način djelovanja Vijeća STOA-e 

 

1. U roku od tri mjeseca od osnivanja odbori navedeni u članku 3. stavku 3. imenuju svoje 

članove u Vijeće STOA-e i obavještavaju Predsjedništvo Parlamenta o imenovanjima. 

 

2. Potpredsjednik Parlamenta nadležan za STOA-u saziva osnivačku sjednicu Vijeća STOA-e i 

vodi je do izbora predsjednika i dvaju potpredsjednika, koji zajedno s potpredsjednikom 

Parlamenta čine Predsjedništvo STOA-e koje priprema sjednice Vijeća. 

 

3. Vijeće STOA-e sastaje se najmanje šest puta godišnje. Prijedlog dnevnog reda šalje se 

najkasnije tjedan dana prije sjednice. Na svim sjednicama vodi se zapisnik.  

 

 

Članak 5.  

Ugovori s vanjskim pružateljima znanstvenih usluga 

 

1. U skladu s Financijskom uredbom i provedbenim pravilima Vijeće STOA-e može predložiti 

odgovornom nalogodavcu da ovlasti vanjske znanstvenike za stručno mišljenje o zahtjevu za 

ocjenjivanje tehnološkog projekta prije njegove izvedbe i kvalitete studije po njezinom 

završetku. Okvirnim i pojedinačnim ugovorima sklopljenim u tu svrhu s vanjskim 

pružateljima usluga određeno je da takvi vanjski suradnici ne mogu sami izvoditi bilo koji 

drugi projekt za STOA-u. 
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2. U skladu s Financijskom uredbom i provedbenim pravilima, studije o ocjenjivanju 

tehnoloških odabira u pravilu izrađuju jedan ili više vanjskih suradnika s kojima odgovorni 

nalogodavac na zahtjev Vijeća STOA-e nakon javnog natječaja sklapa okvirni ugovor. Svaki 

vanjski suradnik mora imati pristup stručnom mišljenju više znanstvenih institucija iz 

nekoliko država članica. Usluga predviđena ugovorom obuhvaća upravljanje projektom, 

znanstvenu analizu pitanja, isticanje mogućnosti za djelovanje i predstavljanje rezultata tako 

da ih razumije laik. Ugovor realizira vanjski suradnik s kojim je ugovor sklopljen ili ga pod 

istim uvjetima koji su navedeni u pozivu na nadmetanje i uz prethodno odobrenje Vijeća 

STOA-e kao treća strana djelomično realizira podizvođač čije tehnološke i/ili znanstvene 

kvalifikacije odgovaraju istim standardima i kvalifikacijama koji vrijede za samog vanjskog 

suradnika. Studije o ocjenjivanju tehnoloških odabira iznimno izrađuju vanjski suradnici na 

temelju pojedinačnih ugovora.  

 

3. Ugovorima s vanjskim pružateljima znanstvenih usluga može se odrediti da se dio ugovorne 

cijene koji ne premašuje 15 % upotrijebi za kampanje za podizanje razine osviještenosti i 

poboljšanje prepoznatljivosti dotičnog projekta. 

 

 

Članak 6. 

Studije o ocjenjivanju tehnoloških odabira 

 

1. Studije o ocjenjivanju tehnoloških odabira daju odgovore na srednjoročne i dugoročne, 

kompleksne i interdisciplinarne probleme vezane uz utjecaj znanstvenog i tehnološkog 

razvoja na društvo. 

 

2. Vijeće STOA-e odobrava prijedloge podnesene u tu svrhu na temelju sljedećih kriterija: 

 

- važnosti teme za rad Parlamenta, 

- znanstvene i tehnološke prirode prijedloga, 

- strateške važnosti prijedloga i njegove usklađenosti s prioritetima koje je definiralo Vijeće 

STOA-e i 

- raspoloživosti znanstvenih dokaza koji pokrivaju istu temu. 

 

Prije donošenja odluke Vijeće traži znanstveno mišljenje vanjskih stručnjaka ako smatra da je 

to potrebno. Ako je donesena odluka u korist studije protiv koje je glasovao potpredsjednik 

Parlamenta nadležan za STOA-u, potrebno je odobrenje Predsjedništva Parlamenta. 

 

3. Vanjski suradnik obavještava Vijeće STOA-e o privremenim rezultatima i podnosi konačno 

izvješće koje je razumljivo laiku. 

 

4. Ako to smatra potrebnim, Vijeće STOA-e može zatražiti da neovisni vanjski znanstvenici 

daju ocjenu ili provedu reviziju konačnog izvješća. Sve dok ta ocjena ili revizija nisu na 

raspolaganju, objava se može odgoditi odlukom Vijeća. Ocjena ili revizija mogu se objaviti 

zajedno sa studijom. U slučaju negativne ocjene, Vijeće može odlučiti da neće objaviti 

konačno izvješće. 
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Članak 7. 

Stipendije Ramón y Cajal 

 

1. Programom Ramón y Cajal nude se stipendije sveučilišnim apsolventima koji su stekli prvu 

profesionalnu kvalifikaciju (Odluka Predsjedništva od 17. veljače 1997., zadnji put 

izmijenjena 13. siječnja 2003.). Kandidati moraju imati sveučilišnu diplomu (bakalaureat ili 

magisterij) iz znanstvenog ili tehničkog područja. Stipendistima se dodjeljuju zadaci iz 

istraživačkih djelatnosti STOA-e. 

 

2. Stipendije Ramón y Cajal objavljuju se u znanstvenim publikacijama i na internetu. Postupak 

odabira provodi se u skladu s odgovarajućim internim pravilnicima. 

 

 

Članak 8. 

Godišnje izvješće 

 

STOA objavljuje godišnje izvješće o svojim djelatnostima uključujući korištenje proračuna te ga 

prosljeđuje Predsjedništvu Parlamenta i objavljuje na internetu. 

 

Predsjednik STOA-e nadležan je za sastavljanje godišnjeg izvješća, a odobrava ga Vijeće STOA-

e. 

 

 

Članak 9. 

Suradnja s drugim institucijama 

 

Pod pokroviteljstvom predsjednika Parlamenta, STOA je članica Europske parlamentarne mreže 

za tehnološko ocjenjivanje (EPTA) i podupire inicijative za učvršćivanje parlamentarne 

dimenzije EPTA-e. STOA surađuje s drugim tijelima parlamentarnog tehnološkog ocjenjivanja i 

sudjeluje u razmjeni rezultata njihovog rada. 

 

 

Članak 10. 

Revizijska klauzula 

 

Ovaj Pravilnik ocjenjuje se prije završetka osmog parlamentarnog saziva na temelju izvješća 

koje je potpredsjednik nadležan za STOA-u podnio Predsjedništvu o djelatnostima STOA-e za 

vrijeme osmog saziva. 

 

 

Članak 11. 

Završne odredbe 

 

Osim u slučajevima u kojima je ovim Pravilnikom drugačije utvrđeno, primjenjuje se Poslovnik 

Parlamenta. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2015. 


