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STOA-REGLEMENT 
 

BESLUIT VAN HET BUREAU  

 

VAN 15 APRIL 2019 

 

 
HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT, 

 

- gezien artikel 25, lid 2, van het Reglement1, 

 

- gezien zijn besluit van 1 september 2003 over het toekomstige mandaat, de voornaamste 

activiteiten en de organisatie van STOA, 

 

- gezien het STOA-reglement dat het Bureau op 19 april 2004 heeft goedgekeurd, zoals dit 

vervolgens bij verschillende gelegenheden is gewijzigd2, 

 

- gezien het verslag van de verantwoordelijke ondervoorzitters van 28 maart 2019 over de 

STOA-activiteiten tijdens de achtste zittingsperiode, 

 

- gezien het ontwerp van STOA-reglement, zoals ingediend door de verantwoordelijke 

ondervoorzitter,  

 

 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

 

 
Artikel 1 

Doelstellingen van STOA 

 

1. Het Panel voor de toekomst van wetenschap en technologie (STOA) is door het Bureau van 

het Parlement3 in het leven geroepen om projecten op het gebied van technische beoordeling 

uit te voeren. De activiteiten van STOA4 vormen een integrerend onderdeel van de officiële 

werkzaamheden van het Parlement. Dit reglement bevat nadere bepalingen. 

 

2. STOA levert een bijdrage aan de discussie en de regelgeving betreffende wetenschappelijke 

en technische kwesties van bijzonder politiek belang. 

Te dien einde: 

                                                 
1 De verwijzing naar het Reglement is een verwijzing naar de versie die geldt tijdens de achtste zittingsperiode van 

het Parlement. 
2 Besluiten van het Bureau van 4 mei 2009, 11 november 2009, 18 mei 2015, 12 september 2016 en 1 oktober 2018. 

Technisch gewijzigd op 1 juli 2016. 
3 Besluit van 26 mei 1992, zoals gewijzigd op 18 september 1995, 17 februari 1997, 13 januari 2003 en 19 april 

2004. 
4 Tot het besluit van het Bureau van 1 oktober 2018 bekend onder de naam "Evaluatie van wetenschappelijke en 

technische opties" (Science and Technology Options Assessment, STOA). 
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 voorziet STOA de parlementaire commissies en de andere betrokken parlementaire 

organen van onafhankelijke, hoogwaardige en wetenschappelijk neutrale studies en 

informatie met het oog op de beoordeling van de gevolgen van een eventuele invoering 

of bevordering van nieuwe technologieën, en stelt vanuit technisch oogpunt de opties 

voor de beste maatregelen vast; 

 organiseert STOA discussieplatforms waar politici en vertegenwoordigers van 

wetenschappelijke kringen of organisaties en van de maatschappij in het algemeen 

discussiëren over en vergelijkingen trekken tussen wetenschappelijke en technische 

ontwikkelingen die van politiek belang zijn voor het maatschappelijk middenveld; 

 bevordert STOA een werkelijke dialoog tussen leden van het Europees Parlement, de 

wetenschappelijke wereld en journalisten — met name met betrekking tot nieuwe 

wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen of vraagstukken — via een 

specifieke en betrouwbare procedure ter ondersteuning van discussie, opleiding en 

verspreiding van kennis op dit gebied (Europees wetenschaps- en mediaknooppunt); 

 ondersteunt en coördineert STOA initiatieven ter versterking van de activiteiten in de 

lidstaten van de Europese Unie op het gebied van parlementaire 

technologiebeoordeling, met inbegrip van de totstandbrenging en versterking van de 

capaciteiten voor parlementaire technologiebeoordeling in de Europese landen, met 

name de nieuwe lidstaten. 

 

3. STOA voert zijn activiteiten op zodanige wijze uit dat de resultaten ervan van belang zijn 

voor het Parlement in zijn rol van wetgever. 

 

4. De werkzaamheden van STOA zijn gebaseerd op langetermijndoelstellingen en verschillen 

van het werk van de onderzoeksdiensten van het secretariaat, die tot taak hebben specifieke 

sectoriële onderzoeken of studies op korte termijn te verrichten. 

 

 

Artikel 2 

De activiteiten van STOA 

 

1. Ten behoeve van de beoordeling van technologische opties en wetenschappelijke verkenningen 

worden door STOA studies verricht alsmede workshops, discussies tussen deskundigen en 

bezoeken aan wetenschappelijke en technische instituten georganiseerd. STOA maakt gebruik 

van alle instrumenten voor een moderne parlementaire technologiebeoordeling, waarbij het 

indien nodig wetenschappelijke toekomstverkenningen toepast. De dialoog over 

wetenschappelijke en technische ontwikkelingen wordt gevoerd in het kader van conferenties, 

de jaarlijkse STOA-lezing of andere activiteiten waartoe het STOA-panel besluit. STOA-

publicaties dienen de hierboven genoemde doelen. 

 

2. STOA-studies worden uitgevoerd als open wetenschappelijk onderzoek en worden niet 

beïnvloed door enig gevestigd belang dat de objectiviteit ervan kan aantasten. De resultaten 

van STOA-studies worden niet goedgekeurd of aan stemming onderworpen, behalve in de in 

artikel 6, lid 4, vermelde gevallen. De resultaten van STOA-studies weerspiegelen derhalve 

niet noodzakelijkerwijs de visie van de meerderheid in het Parlement. Alle door contractanten 

in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het contract uitgevoerde studies 

worden door STOA gepubliceerd, onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 4, van dit 

reglement. 
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3. Ieder lid of orgaan van het Parlement kan bij het STOA-panel een verzoek indienen ten behoeve 

van de uitvoering van STOA-activiteiten. 

 

4. De administratie van STOA valt onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal 

Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS), dat binnen zijn afdeling Wetenschappelijke 

Toekomstverkenningen een secretariaat opzet voor STOA en een wetenschappelijk team voor 

het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt. 

 

5. De begrotingsmiddelen die via de begroting van het Europees Parlement aan STOA ter 

beschikking worden gesteld, worden in overeenstemming met het Financieel Reglement en de 

uitvoeringsbepalingen, alsmede andere daartoe vastgestelde interne voorschriften beheerd door 

het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS)5. 

 

 

Artikel 3 

Het STOA-panel 

 

1. Het STOA-panel vormt een integrerend onderdeel van de structuur van het Parlement. 

 

2. Het STOA-panel neemt besluiten over de activiteiten van STOA. 

 

3. Het STOA-panel bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, te weten: 

- de voor STOA verantwoordelijke ondervoorzitter van het Parlement; 

- zes leden die worden aangewezen door de Commissie industrie, onderzoek en energie; 

- drie leden die worden aangewezen door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken; 

- drie leden die worden aangewezen door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid; 

- drie leden die worden aangewezen door de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming; 

- drie leden die worden aangewezen door de Commissie vervoer en toerisme; 

- drie leden die worden aangewezen door de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling; 

- één lid dat wordt aangewezen door de Commissie juridische zaken; 

- één lid dat wordt aangewezen door de Commissie cultuur en onderwijs. 

- één lid dat wordt aangewezen door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken. 

 

4. De leden van het STOA-panel worden voor de duur van een verlengbare periode van 

tweeënhalf jaar benoemd. In geval van vervanging van een lid loopt het mandaat van het 

plaatsvervangende lid tot het einde van de betrokken periode van tweeënhalf jaar. 

 

5. Het STOA-panel kan voor een periode tot het einde van iedere zittingsperiode van het Europees 

Parlement: 

                                                 
5 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van 

de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) 

nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 

nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 966/2012. 
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- een internationale adviesraad aanwijzen, bestaande uit vooraanstaande persoonlijkheden die 

een bijdrage kunnen leveren aan het op lange termijn nadenken over de toekomstige koers 

van STOA; 

- een interinstitutionele adviesraad aanwijzen, bestaande uit individuele vertegenwoordigers 

van de diverse EU-instellingen, die actief zijn op het gebied van wetenschap en media, met 

het oog op het verstrekken van advies en de uitwisseling van optimale werkwijzen in 

verband met de functionering van het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt. 

 

 

Artikel 4 

Verkiezing en werkwijze van het STOA-panel 

 

1. Telkens wanneer de in artikel 3, lid 3, vermelde commissies worden samengesteld, benoemen 

zij binnen drie maanden hun leden in het STOA-panel en geven zij het Bureau van het 

Parlement kennis van deze benoemingen. 

 

2. De voor STOA verantwoordelijke ondervoorzitter van het Parlement belegt de constituerende 

vergadering van het STOA-panel en zit deze voor tot de verkiezing van de voorzitter en twee 

ondervoorzitters, die samen met de ondervoorzitter het bureau van STOA vormen, dat de 

vergaderingen van het STOA-panel voorbereidt. 

 

3. Het STOA-panel komt ten minste zes maal per jaar bijeen. De ontwerpagenda wordt ten minste 

één week voor de vergadering verspreid. Van alle vergaderingen worden notulen opgemaakt.  

 

 

Artikel 5  

Contracten met externe leveranciers van wetenschappelijke diensten 

 

1. Het STOA-panel kan in overeenstemming met het Financieel Reglement en de interne 

voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement, de bevoegde 

ordonnateur verzoeken om externe deskundigen te belasten met de evaluatie van een aanvraag 

voor een technologiebeoordelings- en wetenschappelijke toekomstverkenningsproject voordat 

het wordt uitgevoerd, alsook met de evaluatie van de kwaliteit van een studie nadat deze is 

voltooid. In de raamcontracten of individuele contracten die daartoe met externe 

dienstverleners worden gesloten, wordt bepaald dat deze contractanten zelf geen andere 

projecten voor STOA mogen uitvoeren. 
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2. In overeenstemming met het Financieel Reglement en de interne voorschriften voor de 

uitvoering van de begroting van het Europees Parlement kunnen studies in verband met 

technologische beoordeling en wetenschappelijke toekomstverkenningen als regel worden 

verricht door een of meer externe contractanten waarmee de bevoegde ordonnateur, op verzoek 

van het STOA-panel, na een openbare offerteaanvraag een raamcontract afsluit. Elke 

contractant dient te beschikken over de expertise van diverse wetenschappelijke instituten uit 

diverse lidstaten. De diensten die in het kader van het contract dienen te worden geleverd, 

omvatten projectbeheer, de wetenschappelijke analyse van het onderwerp, de aanwijzing van 

scenario's en opties voor maatregelen en een presentatie van de resultaten op een ook voor 

leken begrijpelijke wijze. Het contract wordt uitgevoerd door de contractant aan wie het 

contract is gegund, of kan, zij het volgens dezelfde bepalingen en voorwaarden als die welke 

zijn neergelegd in de uitnodiging tot inschrijving en behoudens voorafgaande goedkeuring door 

het STOA-panel, ten dele worden uitgevoerd door een subcontractant wiens technische en/of 

wetenschappelijke kwalificaties aan dezelfde eisen moeten voldoen als aan de contractant zelf 

zijn gesteld. Indien de bevoegde ordonnateur dit wenselijk acht, kunnen studies in verband met 

technologische beoordeling of wetenschappelijke toekomstverkenningen ook door externe 

contractanten worden uitgevoerd op basis van individuele contracten.  

 

3. In contracten met externe verleners van wetenschappelijke diensten kan worden bepaald dat 

een deel van de contractuele prijs van ten hoogste 15 % wordt bestemd voor 

bewustmakingscampagnes en vergroting van de zichtbaarheid ten behoeve van het project in 

kwestie. 

 

 

Artikel 6 

Studies in verband met technologische beoordeling en wetenschappelijke toekomstverkenningen 

 

1. Studies in verband met technologische beoordeling bieden een antwoord op complexe en 

interdisciplinaire problemen op de middellange en lange termijn in verband met de gevolgen 

van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de samenleving. In studies in 

verband met wetenschappelijke toekomstverkenningen wordt geprobeerd een analyse te geven 

van de belangrijkste trends die de toekomstige samenleving vormgeven, alsook van de 

uitdagingen en keuzes waar beleidsmakers zich voor gesteld zien. 

 

2. De daartoe ingediende voorstellen worden door het STOA-panel beoordeeld op basis van de 

volgende criteria: 

 

- de relevantie van het onderwerp voor de werkzaamheden van het Parlement; 

- het wetenschappelijke en technologische karakter van het voorstel; 

- het strategisch belang van het voorstel en de aansluiting bij de door het STOA-panel 

vastgestelde prioriteiten; alsmede 

- de beschikbaarheid van wetenschappelijke informatie over hetzelfde onderwerp. 

 

Voordat een besluit wordt genomen, wordt, indien het STOA-panel zulks noodzakelijk acht, 

een beroep gedaan op externe wetenschappelijke deskundigen. Indien een besluit over een 

studie positief is, maar de voor STOA verantwoordelijke ondervoorzitter van het Parlement 

heeft tegengestemd, is toestemming van het Bureau van het Parlement vereist. 

 

3. De contractant houdt het STOA-panel op de hoogte van tussentijdse resultaten en dient een 

eindverslag in dat ook voor leken begrijpelijk is. 
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4. Het STOA-panel kan, indien het zulks noodzakelijk acht, een studie onderwerpen aan een 

evaluatie of beoordeling door onafhankelijke externe wetenschappers. Het STOA-panel kan 

besluiten openbaarmaking op te schorten tot een dergelijke evaluatie of beoordeling 

beschikbaar is. De evaluatie of beoordeling kan samen met de studie openbaar worden gemaakt. 

In het geval van een negatieve evaluatie kan het STOA-panel besluiten het eindverslag niet 

openbaar te maken. 

 

 

Artikel 7 

Jaarverslag 

 

STOA stelt een jaarverslag op over zijn activiteiten, met inbegrip van de besteding van de STOA-

begroting, dat aan het Bureau van het Parlement wordt voorgelegd en op internet wordt 

gepubliceerd. 

 

Het jaarverslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de STOA-voorzitter en wordt 

door het STOA-panel goedgekeurd. 

 

 

Artikel 8 

Samenwerking met andere instellingen 

 

Onder de bescherming van de Voorzitter van het Parlement is STOA lid van het EPTA-netwerk 

(European Parliamentary Technology Association) en steunt het initiatieven met het oog op de 

consolidering van de parlementaire dimensie van de EPTA. STOA werkt samen met andere 

parlementaire organen voor de beoordeling van technologie en neemt deel aan de uitwisseling van 

de resultaten van hun werkzaamheden. 

 

 

Artikel 9 

Herziening 

 

Dit reglement wordt voor het einde van de negende zittingsperiode aan een evaluatie onderworpen 

aan de hand van een verslag over de STOA-activiteiten in de negende zittingsperiode dat de voor 

STOA verantwoordelijke ondervoorzitter aan het Bureau voorlegt. 

 

 

 

Artikel 10 

Slotbepalingen 

 

Tenzij anders bepaald in dit reglement, is het Reglement van het Parlement op overeenkomstige 

wijze van toepassing. Dit reglement wordt op 1 juli 2019 van kracht en vervangt het Reglement 

als gewijzigd op 1 oktober 2018. 

 


