
5.1.2. 

 

PE 422.577/BUR 

PRAVIDLÁ STOA 
 

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA  

 

ZO 4. MÁJA 20091 

 

 
PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, 

 

so zreteľom na článok 23 ods. 2 rokovacieho poriadku2, 

 

- so zreteľom na svoje rozhodnutie z 1. septembra 2003 o budúcom mandáte, hlavnom druhu 

činností a organizácii STOA, 

 

- so zreteľom na pravidlá STOA prijaté Predsedníctvom 19. apríla 2004,  

 

- so zreteľom na správy podpredsedov zodpovedných za činnosti STOA v 6. a 7. volebnom 

období z 15. apríla 2009 a zo 14. marca 2014, 

 

- so zreteľom na návrh pravidiel STOA, ktorý predložil zodpovedný podpredseda,  

 

 

PRIJALO TOTO ROZHODNUTIE: 

 

 
Článok 1 

Ciele STOA 

 

1.  Predsedníctvo Parlamentu (rozhodnutie z 26. mája 1992, zmenené a doplnené 18. septembra 

1995, 17. februára 1997, 13. januára 2003 a 19. apríla 2004) vytvorilo výbor pre 

vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (STOA)3 s cieľom uskutočňovať 

projekty vyhodnocovania technológií. Činnosť orgánu STOA je neoddeliteľnou súčasťou 

oficiálnej činnosti Parlamentu. Činnosť podrobnejšie upravujú tieto pravidlá a nahrádzajú 

pravidlá prijaté 19. apríla 2004. 

 

2. STOA prispieva k diskusii o vedeckých a technologických otázkach osobitného politického 

významu a k ich legislatívnemu posúdeniu. 

Na tento účel STOA: 

 zabezpečuje pre parlamentné výbory a ostatné zainteresované parlamentné orgány 

nezávislé, vysokokvalitné a vedecky objektívne štúdie a informácie potrebné na 

posúdenie vplyvu možného zavedenia alebo presadzovania nových technológií a 

zisťuje, z technologického hľadiska, možnosti uplatnenia najvhodnejších postupov; 

                                                 
1 Zmenené rozhodnutiami Predsedníctva z 18. mája 2015, 12. septembra 2016, 1. júla 2016 (technická zmena) a 1. 

októbra 2018.  
2 Tento odkaz sa vzťahuje na verziu rokovacieho poriadku platnú v 7. volebnom období. 
3 Do rozhodnutia Predsedníctva z 1. októbra 2018 známeho ako „vyhodnocovanie vedeckých a technologických 

alternatív“. 
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 organizuje fóra, na ktorých politici a predstavitelia vedeckých komunít alebo 

organizácií a celej spoločnosti diskutujú a porovnávajú vedecký a technologický 

rozvoj, ktorý má politický význam pre občiansku spoločnosť; 

 podporuje a koordinuje iniciatívy na posilnenie parlamentných činností v oblasti 

vyhodnocovania technológií v členských štátoch Európskej únie vrátane vytvárania a 

rozširovania kapacít na vyhodnocovanie technológií v parlamentoch európskych krajín, 

najmä nových členských štátov. 

 

3. STOA vykonáva svoju činnosť tak, aby boli jeho výsledky relevantné pre Európsky parlament 

v úlohe zákonodarcu. 

 

4. Činnosť STOA má dlhodobé ciele a odlišuje sa od činnosti výskumných oddelení sekretariátu, 

ktorých cieľom je plniť špecifické sektorové alebo krátkodobé požiadavky výskumu. 

 

 

Článok 2 

Činnosti STOA 

 

1. Na účely vyhodnocovania technologických alternatív uskutočňuje STOA štúdie a organizuje 

semináre, diskusie odborníkov a návštevy vedeckých a odborných inštitúcií. STOA využíva 

celý súbor nástrojov moderného parlamentného vyhodnocovania technológií. Dialóg o 

vedeckom a technologickom rozvoji sa vedie v rámci konferencií, výročných prednášok STOA 

a ďalších činností, o ktorých rozhoduje výbor STOA. Na tento účel slúžia aj publikácie STOA. 

 

2. Štúdie STOA sa uskutočňujú ako nestranné vedecké výskumy a nepodliehajú žiadnemu 

osobnému záujmu, ktorý by mohol obmedziť ich objektívnosť. Výsledky štúdií STOA sa 

neschvaľujú, ani sa o nich nehlasuje, s výnimkou prípadov uvedených v článku 6 odsek 4. 

Výsledky štúdií STOA preto nemusia nevyhnutne predstavovať väčšinový názor Parlamentu. 

Všetky štúdie predložené dodávateľmi v súlade s požiadavkami a podmienkami zmluvy 

zverejňuje orgán STOA bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 6 odsek 4 týchto 

pravidiel. 

 

3. Každý poslanec alebo orgán Európskeho parlamentu môže predložiť výboru STOA návrh na 

činnosti STOA, ktoré by sa mali vykonať. 

 

4. Za riadenie STOA zodpovedá Generálne riaditeľstvo pre výskumnú službu Európskeho 

parlamentu (GR EPRS), ktoré pre STOA vytvorí sekretariát v rámci príslušnej tematickej 

sekcie. 

 

5. Rozpočtové prostriedky, ktoré má STOA k dispozícii z rozpočtu Európskeho parlamentu, riadi 

Generálne riaditeľstvo pre výskumnú službu Európskeho parlamentu (GR EPRS) v súlade s 

finančným nariadením a vykonávacími predpismi, ako aj so všetkými ostatnými vnútornými 

predpismi stanovenými na tento účel4. 

 

                                                 
4 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (v znení zmien a doplnení), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) 

č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev. 
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Článok 3 

Výbor STOA 

 

1. Výbor STOA tvorí neoddeliteľnú súčasť štruktúry Európskeho parlamentu. 

 

2. Výbor STOA rozhoduje o činnosti STOA. 

 

3. Výbor STOA tvorí 25 členov s právom voliť: 

- podpredseda Parlamentu zodpovedný za STOA; 

- šiesti členovia, ktorých určí Výbor pre priemysel, výskum a energetiku; 

- traja členovia, ktorých určí Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci; 

- traja členovia, ktorých určí Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín; 

- traja členovia, ktorých určí Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa; 

- traja členovia, ktorých určí Výbor pre dopravu a cestovný ruch; 

- traja členovia, ktorých určí Výbor pre poľnohospodárstvo; 

- jeden člen, ktorého určí Výbor pre právne veci; 

- jeden člen, ktorého určí Výbor pre kultúru a vzdelávanie; 

- jeden člen, ktorého určí Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. 

 

4. Členovia výboru STOA sa vymenúvajú na obdobie dva a pol roka s možnosťou opätovného 

vymenovania. Keď sa člen nahrádza iným, mandát náhradného člena trvá do konca príslušného 

dvaapolročného obdobia. 

 

 

Článok 4 

Voľba výboru STOA a jeho fungovanie 

 

1. Výbory uvedené v článku 3 odsek 3 vždy do troch mesiacov od vytvorenia vymenujú svojich 

členov výboru STOA a ich mená oznámia Predsedníctvu Parlamentu. 

 

2. Podpredseda Parlamentu zodpovedný za STOA zvoláva a vedie ustanovujúcu schôdzu výboru 

STOA až do zvolenia jeho predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí spoločne s podpredsedom 

Parlamentu tvoria predsedníctvo STOA, ktoré pripravuje schôdze výboru. 

 

3. Výbor STOA zasadá aspoň šesťkrát za rok. Návrh programu je k dispozícii aspoň týždeň pred 

schôdzou. Z každej schôdze sa vyhotovuje zápisnica.  

 

 

Článok 5  

Zmluvy s externými poskytovateľmi vedeckých služieb 

 

1. V súlade s finančným nariadením a vykonávacími predpismi môže výbor STOA požiadať 

príslušného kompetentného pracovníka, aby poveril externých vedeckých pracovníkov 

posúdením žiadosti o projekt vyhodnotenia technológií pred jeho realizáciou a zhodnotením 

kvality štúdie po jej ukončení. V rámcových alebo individuálnych zmluvách uzavretých na 

tento účel s externými poskytovateľmi sa stanoví, že títo zmluvní partneri nesmú vykonávať 

pre STOA iné projekty. 
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2. V súlade s finančným nariadením a vykonávacími predpismi štúdie vyhodnocovania 

technologických alternatív uskutočňuje spravidla jeden externý dodávateľ alebo viacerí externí 

dodávatelia, s ktorými kompetentný pracovník na požiadanie výboru STOA uzavrie po 

vypísaní verejnej súťaže rámcovú dohodu. Každý dodávateľ musí predložiť odborný posudok 

z viacerých vedeckých inštitúcií z niekoľkých členských štátov. Služby poskytované v rámci 

zmluvy zahŕňajú riadenie projektu, vedeckú analýzu danej problematiky, upozornenie na 

možné postupy a prezentáciu výsledkov spôsobom zrozumiteľným aj pre laika. Zmluvu 

realizuje dodávateľ, ktorému bola zákazka pridelená. Sčasti ju však môže realizovať aj 

subdodávateľ tretej strany, ktorého technologické a/alebo vedecké kvalifikácie spĺňajú rovnaké 

normy a predpoklady, aké boli určené pre samotného dodávateľa, ale v súlade s tými istými 

požiadavkami a podmienkami, ktoré boli stanovené vo výzve na účasť vo verejnej súťaži, a po 

predchádzajúcom súhlase výboru STOA. Výnimočne môžu uskutočniť štúdie vyhodnocovania 

technologických alternatív externí dodávatelia na základe individuálnych zmlúv.  

 

3. V zmluvách s externými poskytovateľmi vedeckých služieb možno stanoviť, že časť zmluvnej 

ceny, ktorá nepresahuje 15%, sa použije na informačnú a propagačnú kampaň daného projektu. 

 

 

Článok 6 

Štúdie vyhodnocovania technologických alternatív 

 

1. Štúdie vyhodnocovania technologických alternatív poskytujú riešenia strednodobých až 

dlhodobých komplexných a interdisciplinárnych problémov, ktoré sa týkajú vplyvu vedeckého 

a technologického rozvoja na spoločnosť. 

 

2. Návrhy predložené na tento účel schvaľuje výbor STOA na základe nasledujúcich kritérií: 

 

- dôležitosť problematiky pre činnosť Parlamentu; 

- vedecko-technický význam návrhu; 

- strategický význam návrhu a jeho zladenie s prioritami, ktoré stanovil výbor STOA a 

- dostupnosť vedeckých dôkazov, ktoré sa týkajú rovnakej problematiky. 

 

Ak to výbor považuje za potrebné, pred prijatím rozhodnutia požiada o externý vedecký 

posudok. Ak sa prijme rozhodnutie v prospech štúdie, ale podpredseda Parlamentu zodpovedný 

za STOA hlasoval proti, požaduje sa schválenie Predsedníctvom Parlamentu. 

 

3. Dodávateľ informuje výbor STOA o predbežných výsledkoch a predloží záverečnú správu, 

ktorá je zrozumiteľná aj pre laika. 

 

4. Ak to výbor STOA považuje za potrebné, môže dať záverečnú správu na posúdenie alebo 

preskúmanie nezávislými externými vedeckými pracovníkmi. Kým takýto posudok alebo 

revízia nie sú k dispozícii, výbor môže rozhodnúť o pozastavení jej publikovania. Posúdenie 

alebo revízia sa môžu zverejniť spolu so štúdiou. V prípade negatívneho posudku výbor môže 

rozhodnúť o tom, že záverečná správa sa nebude publikovať. 
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Článok 7 

Štipendiá Ramón y Cajal 

 

1. Program Ramón y Cajal poskytuje štipendiá absolventom univerzít s prvou odbornou 

kvalifikáciou (rozhodnutie predsedníctva zo 17. februára 1997, naposledy zmenené 13. januára 

2003). Kandidáti musia mať vysokoškolské vzdelanie (bakalársky alebo magisterský diplom) 

vo vedeckom alebo technickom odbore. Štipendisti sa pridelia k výskumným činnostiam 

STOA. 

 

2. Štipendiá Ramón y Cajal sa zverejňujú vo vedeckých publikáciách a na internete. Výberové 

konanie sa uskutočňuje v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

 

Článok 8 

Výročná správa 

 

STOA vydáva výročnú správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje informácie o využívaní 

rozpočtových prostriedkov, predkladá sa Predsedníctvu Parlamentu a zverejňuje sa na internete. 

 

Za vypracovanie správy zodpovedá predseda STOA a správu schvaľuje výbor STOA. 

 

 

Článok 9 

Spolupráca s ostatnými inštitúciami 

 

Pod záštitou predsedu Parlamentu je STOA členom Európskej parlamentnej siete vyhodnocovania 

technológií (EPTA) a podporuje iniciatívy zamerané na posilnenie parlamentného rozmeru EPTA. 

STOA spolupracuje s ďalšími parlamentnými orgánmi pre vyhodnocovanie technológií a podieľa 

sa na výmene výsledkov ich činnosti. 

 

 

Článok 10 

Ustanovenie o revízii 

 

Tieto pravidlá sa prehodnotia pred koncom 8. volebného obdobia na základe správy o činnosti 

STOA počas ôsmeho volebného obdobia, ktorú predsedníctvu predloží podpredseda zodpovedný 

za STOA. 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

Ak tieto pravidlá neustanovujú inak, analogicky sa použije rokovací poriadok Parlamentu. Tieto 

pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015. 


