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PRAVILNIK STOA 
 

SKLEP PREDSEDSTVA  

 

Z DNE 15. APRILA 2019 

 

 
PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA JE, 

 

- ob upoštevanju člena 25(2) Poslovnika1, 

 

- ob upoštevanju svojega sklepa z dne 1. septembra 2003 o prihodnjem mandatu, poglavitnih 

dejavnostih in organizaciji STOA, 

 

- ob upoštevanju pravilnika STOA, ki ga je predsedstvo sprejelo 19. aprila 2004, kot je bil 

kasneje večkrat spremenjen2, 

 

- ob upoštevanju poročila z dne 28. marca 2019, ki so ga pripravili podpredsedniki, pristojni 

za dejavnosti STOA v osmem parlamentarnem obdobju, 

 

- ob upoštevanju osnutka pravilnika STOA, ki ga je predložil pristojni podpredsednik,  

 

 

SKLENILO: 

 

 
Člen 1 

Cilji STOA 

 

1.  Predsedstvo Evropskega parlamenta3 je za izvajanje projektov tehnološke presoje 

ustanovilo Strokovno skupino za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA). Dejavnosti, ki 

jih izvaja STOA4, so sestavni del uradnih dejavnosti Evropskega parlamenta. Ta pravilnik 

podrobno ureja te dejavnosti. 

 

2. STOA prispeva k razpravi in zakonodajni obravnavi znanstvenih in tehnoloških vprašanj 

posebnega političnega pomena. 

V ta namen STOA: 

 izvaja neodvisne, kakovostne in znanstveno objektivne raziskave za parlamentarne 

odbore in druge parlamentarne organe; jim nudi informacije, potrebne za presojanje 

učinka uvajanja ali pospeševanja novih tehnologij; s tehnološkega vidika išče možnosti 

za najboljše ravnanje; 

                                                 
1 Sklicevanje na različico Poslovnika, ki je veljavna v osmem parlamentarnem obdobju. 
2 Sklepi predsedstva z dne 4. maja 2009, 11. novembra 2009, 18. maja 2015, 12. septembra 2016 in 1. oktobra 2018. 

Tehnično spremenjeno 1. julija 2016. 
3 Sklep z dne 26. maja 1992, spremenjen 18. septembra 1995, 17. februarja 1997, 13. januarja 2003 in 19. aprila 

2004. 
4 Do sklepa predsedstva z dne 1. oktobra 2018 znana kot Presoja znanstvenih in tehnoloških izbir. 
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 organizira forume, na katerih politiki in predstavniki znanstvenih skupnosti ali 

organizacij ter celotne družbe obravnavajo in primerjajo znanstveni ter tehnološki 

razvoj, ki je politično pomemben za civilno družbo; 

 spodbuja učinkovit dialog med poslanci Evropskega parlamenta, znanstveno 

skupnostjo in novinarji – zlasti v zvezi z novim znanstvenim in tehnološkim napredkom 

oziroma težavami – prek namenskega in vplivnega postopka za razpravo, usposabljanje 

in obveščanje na tem področju (Evropsko vozlišče za znanstvene medije); 

 podpira in usklajuje pobude za krepitev parlamentarnih dejavnosti tehnološke presoje 

v državah članicah Evropske unije, vključno z oblikovanjem ali večanjem zmogljivosti 

za parlamentarno tehnološko presojo v evropskih državah, zlasti novih državah 

članicah. 

 

3. STOA opravlja svoje delo tako, da so rezultati koristni za Evropski parlament v njegovi vlogi 

zakonodajalca. 

 

4. Dejavnosti STOA imajo dolgoročne cilje in se razlikujejo od dejavnosti, ki jih izvajajo 

raziskovalni oddelki sekretariata, katerih naloga je izpolnjevanje raziskovalnih zahtev na 

posebnih področjih ali kratkoročnih raziskovalnih zahtev. 

 

 

Člen 2 

Dejavnosti STOA 

 

1. Za namene tehnološke presoje in napovedi pripravlja STOA raziskave, delavnice, strokovne 

razprave ter obiske znanstvenih in tehničnih institucij. STOA uporablja vsa orodja, ki so na 

voljo za sodobno parlamentarno tehnološko presojo, po potrebi pa tudi znanstvene napovedi. 

Dialog o znanstvenem in tehnološkem razvoju se odvija v sklopu konferenc, vsakoletnega 

predavanja STOA ali drugih dejavnosti, ki jih določi strokovna skupina STOA. Publikacije 

STOA služijo zgoraj navedenim ciljem. 

 

2. Projekti STOA se izvajajo v obliki odprtih znanstvenih raziskav in ne smejo biti pod vplivom 

nikakršnih interesov, ki bi lahko omejevali njihovo objektivnost. Rezultati raziskav STOA se 

ne sprejemajo in o njih se ne glasuje, razen v primerih iz člena 6(4), zato rezultati raziskav 

STOA ne odražajo nujno večinskega stališča Parlamenta. Brez poseganja v določbe člena 6(4) 

tega pravilnika STOA objavi vse raziskave, ki jih v skladu s pogodbenimi določbami in pogoji 

predložijo izvajalci. 

 

3. Vsak poslanec ali organ Evropskega parlamenta lahko strokovni skupini STOA predloži 

predloge za izvedbo dejavnosti STOA. 

 

4. Upravljanje STOA je v pristojnosti generalnega direktorata za parlamentarne raziskovalne 

storitve (DG EPRS), ki vsvojem oddelku za znanstvene napovedi (STOA) ustanovi sekretariat 

STOA in operativno skupino za Evropsko vozlišče za znanstvene medije. 
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5. Proračunska sredstva, ki so na voljo za STOA v proračunu Evropskega parlamenta, upravlja 

generalni direktorat za parlamentarne raziskovalne storitve (DG EPRS) v skladu s finančno 

uredbo in pravili za izvajanje ter vsemi nadaljnjimi notranjimi pravili, sprejetimi v ta namen.5 

 

 

Člen 3 

Strokovna skupina STOA 

 

1. Strokovna skupina STOA je sestavni del strukture Evropskega parlamenta. 

 

2. Strokovna skupina STOA odloča o dejavnostih STOA. 

 

3. Strokovno skupino STOA sestavlja 25 članov z glasovalno pravico: 

- podpredsednik Parlamenta, pristojen za STOA; 

- šest članov, ki jih imenuje Odbor za industrijo, raziskave in energijo; 

- trije člani, ki jih imenuje Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve; 

- trije člani, ki jih imenuje Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane; 

- trije člani, ki jih imenuje Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov; 

- trije člani, ki jih imenuje Odbor za promet in turizem; 

- trije člani, ki jih imenuje Odbor za kmetijstvo; 

- en član, ki ga imenuje Odbor za pravne zadeve; 

- en član, ki ga imenuje Odbor za kulturo in izobraževanje; 

- en član, ki ga imenuje Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. 

 

4. Člani strokovne skupine STOA so imenovani za dve leti in pol z možnim podaljšanjem. Če je 

bil član nadomeščen, mandat člana, ki ga nadomešča, traja do konca dve in polletnega obdobja. 

 

5. Strokovna skupina STOA lahko za tekoče obdobje do konca vsakega zakonodajnega obdobja 

imenuje: 

- mednarodni svetovalni odbor, sestavljen iz vodilnih osebnosti, ki lahko prispevajo 

dolgoročno razmisleke o prihodnji usmeritvi organizacije STOA; 

- medinstitucionalni svetovalni odbor, sestavljen iz posameznikov, ki zastopajo različne 

institucije EU, delujoče na področju znanstvenih medijev, da bi zagotavljali svetovanje in 

izmenjavo najboljše prakse v zvezi z delovanjem Evropskega vozlišča za znanstvene 

medije. 

 

 

Člen 4 

Izvolitev in način delovanja strokovne skupine STOA 

 

1. Odbori iz člena 3(3) ob vsaki ustanovitvi v treh mesecih imenujejo svoje člane v strokovno 

skupino STOA in o imenovanju obvestijo predsedstvo Parlamenta. 

 

2. Podpredsednik Parlamenta, pristojen za STOA, skliče in vodi ustanovno sejo strokovne 

skupine STOA, na kateri se izvolijo predsednik in dva podpredsednika, ki skupaj s 

podpredsednikom Parlamenta sestavljajo predsedstvo STOA, slednje pa pripravlja seje 

strokovne skupine STOA. 

                                                 
5 Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki 

se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 

št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in 

Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. 
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3. Strokovna skupina STOA se sestane vsaj šestkrat letno. Predlog dnevnega reda mora biti na 

razpolago vsaj teden dni pred sejo. Za vse seje se vodi zapisnik.  

 

 

Člen 5  

Pogodbe z zunanjimi izvajalci znanstvenih storitev 

 

1. V skladu s finančno uredbo in notranjimi pravili o izvrševanju proračuna Evropskega 

parlamenta lahko strokovna skupina STOA predlaga pristojnemu odredbodajalcu, da zunanjim 

raziskovalcem naroči oceno zahteve za tehnološko presojo in znanstveno napoved še pred 

izvedbo projekta, po njej pa oceno kakovosti raziskave. V okvirnih pogodbah ali posameznih 

pogodbah, sklenjenih v ta namen z izvajalci zunanjih storitev, je določeno, da izvajalci ne smejo 

sami izvajati nobenega drugega projekta za STOA. 

 

2. V skladu s finančno uredbo in notranjimi pravili o izvrševanju proračuna Evropskega 

parlamentalahko raziskave o tehnološki presoji in znanstveni napovedi izvaja eden ali več 

zunanjih izvajalcev, s katerimi pristojni odredbodajalec na zahtevo strokovne skupine STOA 

sklene okvirno pogodbo na podlagi javnega razpisa. Vsak izvajalec mora imeti na voljo 

izvedenska mnenja več znanstvenih institucij iz več držav članic. V pogodbi predvidena 

storitev obsega upravljanje projekta, znanstveno analizo vprašanja, opis različnih predvidenih 

potekov in možnosti delovanja ter prikaz rezultatov na način, razumljiv za nestrokovnjaka. 

Pogodbo izvaja izvajalec, s katerim je bila sklenjena pogodba; del projekta lahko s predhodno 

odobritvijo strokovne skupine STOA izvede tudi podizvajalec, ki ustreza tehnološkim in/ali 

znanstvenim kvalifikacijam, ki veljajo za samega izvajalca in to pod enakimi določbami in 

pogoji, ki so bili določeni v javnem razpisu. Če pristojni odredbodajalec meni, da je to ustrezno, 

lahko raziskave o tehnološki presoji ali znanstveni napovedi izvedejo tudi zunanji izvajalci 

prek posameznih pogodb.  

 

3. V pogodbah z zunanjimi izvajalci znanstvenih storitev se lahko določi, da se del pogodbene 

cene, ki ne presega 15 %, nameni za kampanje osveščanja in povečanja prepoznavnosti 

projekta. 

 

 

Člen 6 

Raziskave o tehnološki presoji in znanstveni napovedi 

 

1. Raziskave o tehnološki presoji nudijo odgovore na srednje- in dolgoročne, kompleksne in 

interdisciplinarne probleme, povezane z vplivom znanstvenega in tehnološkega razvoja na 

družbo. Namen raziskav o znanstveni napovedi je analizirati ključne trende, ki oblikujejo 

družbo prihodnosti, ter politične izzive in izbire za oblikovalce politik. 

 

2. Predloge, predstavljene v ta namen, mora odobriti strokovna skupina STOA na podlagi sledečih 

meril: 

 

- primernost teme glede na dejavnosti Parlamenta; 

- znanstveni in tehnološki interes predloga; 

- strateški pomen predloga in njegova usklajenost s prednostnimi nalogami, ki jih je 

opredelila strokovna skupina STOA; ter 

- razpoložljivost znanstvenih dokazov o obravnavani temi. 
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Če se strokovni skupini zdi potrebno, lahko pred sprejetjem odločitve zahteva zunanje 

izvedensko mnenje. Če je bila sprejeta odločitev, ki potrjuje raziskavo, vendar podpredsednik 

Parlamenta, pristojen za STOA, glasuje proti njej, mora odločitev potrditi še predsedstvo 

Parlamenta. 

 

3. Izvajalec obvešča strokovno skupino STOA o vmesnih rezultatih in predloži končno poročilo, 

ki je razumljivo za nestrokovnjaka. 

 

4. Strokovna skupina STOA lahko, če se ji to zdi potrebno, da končno poročilo v oceno ali pregled 

neodvisnim zunanjim strokovnjakom. Dokler ocene ni, se lahko strokovna skupina odloči 

zadržati objavo. Ocena ali pregled se lahko objavita skupaj z raziskavo. V primeru negativne 

ocene lahko strokovna skupina sklene, da ne bo objavila končnega poročila. 

 

 

Člen 7 

Letno poročilo 

 

STOA objavi letno poročilo o svojih dejavnostih in porabi svojega proračuna. Poročilo posreduje 

predsedstvu Parlamenta in ga objavi na spletu. 

 

Za pripravo letnega poročila je odgovorno predsedstvo STOA, odobri pa ga strokovna skupina 

STOA. 

 

 

Člen 8 

Sodelovanje z drugimi institucijami 

 

STOA je pod pokroviteljstvom predsednika Parlamenta članica Evropske mreže parlamentarne 

tehnološke presoje (EPTA) in podpira pobude za utrditev parlamentarne razsežnosti EPTA. 

Sodeluje z drugimi organi parlamentarne tehnološke presoje in sodeluje pri izmenjavi rezultatov 

njihovega dela. 

 

 

Člen 9 

Klavzula o spremembah 

 

Pravilnik se oceni pred koncem devetega parlamentarnega obdobja na podlagi poročila o 

dejavnostih STOA v devetem parlamentarnem obdobju, ki ga podpredsednik, pristojen za STOA, 

predloži predsedstvu. 

 

 

 

Člen 10 

Končne določbe 

 

Če ta pravilnik ne določa drugače, se uporabljajo določbe poslovnika Evropskega parlamenta. Ta 

pravilnik začne veljati 1. julija 2019 in nadomesti pravilnik, kot je bil spremenjen 1. oktobra 2018. 

 


