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PE 422.577/BUR 

REGULAMENTUL STOA 
 

DECIZIE A BIROULUI  

 

DIN 15 APRILIE 2019 

 

 
BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, 

 

- având în vedere articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul de procedură1, 

 

- având în vedere Decizia sa din 1 septembrie 2003 cu privire la viitorul mandat, la 

principalele tipuri de activități și la organizarea STOA, 

 

- având în vedere Regulamentul STOA adoptat de Birou la 19 aprilie 2004, modificat ulterior 

cu mai multe ocazii2, 

 

- având în vedere raportul din 28 martie 2019 al vicepreședinților responsabili pentru 

activitățile STOA în cea de-a opta legislatură, 

 

- având în vedere proiectul de regulament STOA prezentat de vicepreședintele responsabil,  

 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

 

 
Articolul 1 

Obiectivele STOA 

 

1.  Biroul Parlamentului European3 a înființat Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei 

(STOA) în scopul realizării de proiecte de evaluare a tehnologiilor. Activitățile desfășurate 

de STOA4 fac parte integrantă din activitățile oficiale ale Parlamentului European. Prezentul 

regulament prezintă mai detaliat dispozițiile aplicabile în materie. 

 

2. STOA contribuie la dezbaterea și examinarea legislativă a aspectelor științifice și 

tehnologice de o importanță politică deosebită. 

În acest scop, STOA: 

 furnizează comisiilor parlamentare și celorlalte organe parlamentare interesate studii și 

informații independente, de înaltă calitate și științific imparțiale, în scopul evaluării 

impactului, eventualei introduceri sau promovări a unor tehnologii noi și identifică, din 

punct de vedere tehnic, opțiunile disponibile pentru a acționa în mod optim; 

                                                 
1 Aceasta este o trimitere la Regulamentul de procedură în versiunea aflată în vigoare în cea de-a șaptea legislatură. 
2 Deciziile Biroului din 4 mai 2009, 11 noiembrie 2009, 18 mai 2015, 12 septembrie 2016 și 1 octombrie 2018. Au 

fost aduse modificări tehnice la 1 iulie 2016. 
3 Decizia din 26 mai 1992, modificată la 18 septembrie 1995, 17 februarie 1997, 13 ianuarie 2003 și 19 aprilie 2004. 
4 Până la adoptarea Deciziei Biroului din 1 octombrie 2018, comitetul STOA s-a numit „Evaluarea opțiunilor 

științifice și tehnologice”. 
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 organizează forumuri în cursul cărora responsabilii politici și reprezentanții 

comunităților sau organizațiilor științifice și ai societății în ansamblu examinează și 

compară realizările științifice și tehnologice care prezintă o importanță politică pentru 

societatea civilă; 

 promovează un dialog fructuos între deputații în Parlamentul European, comunitatea 

științifică și jurnaliști, în special în ceea ce privește evoluțiile și actualitățile științifice 

și tehnologice, prin intermediul unui proces specific cu rol de autoritate care înglobează 

dezbateri, activități de formare și difuzarea informațiilor în acest domeniu (Centrul 

european pentru mass-media științifică); 

 sprijină și coordonează inițiative de consolidare a activităților de evaluare parlamentară 

a opțiunilor tehnologice în statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv crearea sau 

consolidarea capacităților de evaluare parlamentară a opțiunilor tehnologice în țările 

europene, în special în noile state membre. 

 

3. STOA își desfășoară lucrările astfel încât să producă rezultate utile pentru Parlamentul 

European în calitatea sa de legislator. 

 

4. Activitatea STOA vizează obiective pe termen lung și este diferă de cea a serviciilor de cercetare 

ale Secretariatului a căror sarcină constă în a satisface necesități de cercetare specifice, 

sectoriale sau pe termen scurt. 

 

 

Articolul 2 

Activitățile STOA 

 

1. În scopul evaluării și prospectării opțiunilor tehnologice, STOA realizează studii și organizează 

ateliere, dezbateri între experți și vizite la instituții științifice și tehnice. STOA utilizează toate 

instrumentele moderne de evaluare parlamentară a opțiunilor tehnologice, aplicând prospectiva 

științifică atunci când este cazul. Dialogul referitor la progresul științific și tehnic are loc în 

cadrul unor conferințe, al Conferinței anuale a STOA (Annual Lecture) și al altor activități 

decise de comitetul STOA. Publicațiile STOA concură la atingerea unor obiective precise. 

 

2. Studiile STOA se realizează sub formă de analize științifice efectuate într-un spirit de 

deschidere și fără să interfereze cu interese susceptibile de a le limita obiectivitatea. Rezultatele 

studiilor STOA nu sunt nici adoptate, nici supuse votului decât în cazurile menționate la 

articolul 6 alineatul (4). Rezultatele studiilor STOA nu reflectă deci cu necesitate opinia 

majoritară a Parlamentului. Toate studiile prezentate de contractanți în conformitate cu termenii 

și condițiile contractuale sunt publicate de STOA, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 

6 alineatul (4) din prezentul regulament. 

 

3. Orice deputat sau organ al Parlamentului European poate înainta comitetului STOA cereri 

privind activitatea STOA. 

 

4. Administrarea STOA este de competența Direcției Generale Servicii de Cercetare Parlamentară 

(DG EPRS), care înființează un secretariat pentru STOA și o echipă operațională pentru 

CEMMȘ în cadrul Unității sale de prospectivă științifică (STOA). 
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5. Resursele bugetare puse la dispoziția STOA din bugetul Parlamentului European sunt 

gestionate de Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară (DG EPRS) în conformitate 

cu Regulamentul financiar și normele sale de aplicare, precum și cu normele interne adoptate 

în acest sens5. 

 

 

Articolul 3 

Comitetul STOA 

 

1. Comitetul STOA face parte integrantă din structura Parlamentului European. 

 

2. Comitetul STOA hotărăște cu privire la activitățile desfășurate de STOA. 

 

3. Comitetul STOA este alcătuit din 25 de membri cu drept de vot, și anume: 

- vicepreședintele Parlamentului responsabil cu STOA, 

- șase membri numiți de Comisia pentru industrie, cercetare și energie, 

- trei membri numiți de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 

- trei membri numiți de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 

- trei membri numiți de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, 

- trei membri numiți de Comisia pentru transport și turism, 

- trei membri numiți de Comisia pentru agricultură, 

- un membru numit de Comisia pentru afaceri juridice, 

- un membru numit de Comisia pentru cultură și educație, 

- un membru numit de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. 

 

4. Membrii comitetului STOA sunt numiți pe o perioadă de doi ani și jumătate, mandatul lor 

putând fi reînnoit. Atunci când un membru este înlocuit, mandatul înlocuitorului se încheie la 

sfârșitul perioadei de doi ani și jumătate în cauză. 

 

5. Comitetul STOA poate numi, pentru o perioadă ce se încheie la sfârșitul fiecărei legislaturi, 

următoarele organe: 

- un Consiliu consultativ internațional, alcătuit din somități care pot să contribuie cu idei de 

perspectivă privind viitoarele direcții ale activității STOA; 

- un Consiliu consultativ interinstituțional, alcătuit din reprezentanți ai diferitelor instituții ale 

UE care își desfășoară activitatea în domeniul mass-mediei științifice, în vederea formulării 

de recomandări și a efectuării de schimburi de bune practici în legătură cu funcționarea 

CEMMȘ. 

 

 

Articolul 4 

Alegerea comitetului STOA și modul său de funcționare 

 

1. De fiecare dată când se constituie, comisiile menționate la articolul 3 alineatul (3) își numesc 

membrii în comitetul STOA și comunică numirile la Biroul Parlamentului, în termen de trei 

luni de la constituire. 

 

                                                 
5 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 

normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 

nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 

(UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
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2. Vicepreședintele Parlamentului responsabil cu STOA convoacă ședința constitutivă a 

comitetului STOA și o conduce până la alegerea președintelui și a doi vicepreședinți care, 

împreună cu vicepreședintele Parlamentului, formează Biroul STOA, care pregătește 

reuniunile comitetului. 

 

3. Comitetul STOA se întrunește de cel puțin șase ori pe an. Proiectul ordinii de zi se distribuie 

cu cel puțin o săptămână înainte de întrunire. Pentru toate întrunirile se redactează un proces-

verbal.  

 

 

Articolul 5  

Contracte cu prestatorii externi de servicii științifice 

 

1. În conformitate cu Regulamentul financiar și cu Normele interne privind execuția bugetului 

Parlamentului European, comitetul STOA poate să invite ordonatorul de credite competent să 

angajeze consultanți științifici externi care să studieze o cerere de proiect de evaluare 

tehnologică și prospectivă științifică înainte de executarea acesteia și să aprecieze calitatea unui 

studiu după realizarea acestuia. Contractele-cadru sau contractele individuale încheiate în acest 

sens cu prestatori externi de servicii precizează că aceștia din urmă nu pot realiza ei înșiși niciun 

alt proiect pentru STOA. 

 

2. În conformitate cu Regulamentul financiar și cu Normele interne privind execuția bugetului 

Parlamentului European, studiile de evaluare tehnologică și prospectivă științifică pot fi 

efectuate de unul sau mai mulți contractanți externi cu care ordonatorul de credite competent 

încheie, la cererea comitetului STOA, un contract-cadru în urma unei invitații publice la o 

procedură de ofertare. Fiecare contractant trebuie să pună la dispoziție competențele mai multor 

instituții științifice din mai multe state membre. Serviciile prestate în temeiul contractului 

includ administrarea proiectului, analiza științifică a subiectului tratat, punerea în evidență a 

scenariilor și opțiunilor operative și o prezentare a rezultatelor pe înțelesul tuturor. Contractul 

se realizează de către contractantul căruia i s-a atribuit contractul sau poate fi realizat parțial, 

însă în conformitate cu termenii și condițiile contractuale specificate în invitația la procedura 

de ofertare și sub rezerva acordului prealabil comitetului STOA, de către un terț subcontractant 

a cărui calificare tehnologică și/sau științifică satisface aceleași criterii și condiții cu cele 

impuse contractantului însuși. În cazul în care ordonatorul de credite competent consideră acest 

lucru oportun, studiile de evaluare tehnologică și prospectivă științifică pot fi realizate, de 

asemenea, de contractanți externi în temeiul unor contracte individuale.  

 

3. Contractele cu furnizorii externi de servicii științifice pot stipula că o fracțiune din prețul 

contractului, de cel mult 15 %, este dedicată unor campanii de sensibilizare și de creștere a 

vizibilității proiectului în cauză. 

 

 

Articolul 6 

Studii de evaluare tehnologică și prospectivă științifică 

 

1. Studiile de evaluare tehnologică urmăresc să ofere răspuns la probleme complexe și 

interdisciplinare, care se înscriu într-o perspectivă pe termen mediu până la lung, privind 

impactul social al progresului științific și tehnologic. Studiile de prospectivă științifică 

urmăresc să analizeze principalele tendințe care determină viitorul societății, precum și 

provocările și opțiunile de politică cu care se confruntă factorii de decizie. 
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2. Propunerile formulate în acest sens sunt aprobate de comitetul STOA pe baza următoarelor 

criterii: 

 

- importanța subiectului din perspectiva activităților parlamentare; 

- interesul științific și tehnologic al propunerii; 

- importanța strategică a propunerii și consecvența sa cu prioritățile definite de comitetul 

STOA; și 

- disponibilitatea datelor științifice privind același subiect. 

 

În cazul în care comitetul consideră că este necesar, înainte de a se lua vreo decizie, se recurge 

la serviciile unor consultanți științifici externi. Dacă se ia o decizie în favoarea unui studiu în 

ciuda votului negativ al vicepreședintelui Parlamentului European responsabil cu STOA, este 

necesară autorizarea din partea Biroului Parlamentului European. 

 

3. Contractantul aduce la cunoștința comitetului STOA rezultatele intermediare și îi prezintă un 

raport final redactat în termeni pe înțelesul tuturor. 

 

4. Comitetul STOA, în cazul în care consideră necesar, poate supune un raport final unei evaluări 

sau revizuiri de către consultanți științifici externi independenți. În așteptarea respectivei 

evaluări sau revizuiri, comitetul poate hotărî amânarea publicării raportului. Evaluarea sau 

revizia pot fi publicate împreună cu studiul. În caz de evaluare negativă, comitetul poate hotărî 

să nu publice raportul final. 

 

 

Articolul 7 

Raportul anual 

 

STOA publică un raport anual de activitate, care cuprinde și modul de utilizare a bugetului său; 

raportul se transmite Biroului Parlamentului și se publică pe internet. 

 

Raportul anual se întocmește sub responsabilitatea președintelui STOA și este aprobat de comitetul 

STOA. 

 

 

Articolul 8 

Cooperarea cu alte instituții 

 

Sub patronajul Președintelui Parlamentului, STOA este membru al Rețelei europene de evaluare 

parlamentară a opțiunilor tehnologice (European Parliamentary Technology Assessment - EPTA) 

și sprijină inițiativele de consolidare a dimensiunii parlamentare a EPTA. STOA cooperează cu 

alte organisme parlamentare de evaluare tehnologică și participă la schimbul de informații privind 

rezultatele lucrărilor. 

 

 

Articolul 9 

Clauza de revizuire 

 

Prezentul regulament va fi revizuit la sfârșitul celei de-a noua legislaturi, pe baza unui raport 

privind activitatea STOA în cursul celei de-a noua legislaturi prezentat Biroului de către 

vicepreședintele responsabil cu STOA. 
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Articolul 10 

Dispoziții finale 

 

Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament conține dispoziții contrare, Regulamentul de 

procedură al Parlamentului European se aplică prin analogie. Prezentul regulament intră în vigoare 

la 1 iulie 2019 și înlocuiește regulamentul modificat la 1 octombrie 2018. 

 


