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PE 422.577/BUR 

STOA-SZABÁLYZAT 
 

AZ ELNÖKSÉG  

 

2019. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA 

 

 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE, 

 

- tekintettel az eljárási szabályzat 25. cikkének (2) bekezdésére1, 

 

- tekintettel a STOA jövőbeli mandátumáról, fő tevékenységeinek jellegéről és szervezeti 

felépítéséről szóló 2003. szeptember 1-i határozatára, 

 

- tekintettel az Elnökség által 2004. április 19-én elfogadott, és azóta több alkalommal 

módosított STOA-szabályzatra2, 

 

- tekintettel a STOA-val kapcsolatos tevékenységekért a nyolcadik parlamenti ciklus során 

felelős alelnökök 2019. március 28-i jelentésére, 

 

- tekintettel az illetékes alelnök által benyújtott STOA-szabályzattervezetre,  

 

 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

 

 
1. cikk 

A STOA célkitűzései 

 

1.  Az Európai Parlament Elnöksége létrehozta a „Testület a tudomány és a technológia 

jövőjéért” szervezeti egységet (STOA)3 a technológiai értékeléssel kapcsolatos projektek 

megvalósításának érdekében. A STOA4 által végzett tevékenységek az Európai Parlament 

hivatalos tevékenységének szerves részét alkotják. E szabályzat részletesen szabályozza ezt 

a tevékenységet. 

 

2. A STOA közreműködik a tudományos és technológiai témájú, politikai szempontból 

különösen jelentős vitákban és jogalkotási tanácskozásokban. 

Ezért a STOA: 

                                                 
1 Az eljárási szabályzatra való hivatkozás a nyolcadik parlamenti ciklus során érvényben lévő változatra vonatkozik. 
2 2009. május 4-i, 2009. november 11-i, 2015. május 18-i, 2016. szeptember 12-i és 2018. október 1-jei elnökségi 

határozatok. 2016. július 1-jén technikai változtatásokat eszközöltek a szövegen. 
3 Az 1995. szeptember 18-án, 1997. február 17-én, 2003. január 13-án és 2004. április 19-én módosított 1992. május 

26-i határozat. 
4 A 2018. október 1-jei elnökségi határozat előtti elnevezése: „a tudományos és technológiai alternatívák 

értékelésével foglalkozó egység”. 
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 biztosítja az érintett parlamenti bizottságok és más parlamenti szervek számára a 

független, magas színvonalú és tudományosan pártatlan tanulmányokat és 

információkat az új technológiák esetleges bevezetésének vagy előmozdításának 

hatástanulmányai során, és rámutat a technológiai szempontból legjobb megoldásra, 

 politikusokból és a tudományos társaságok és szervezetek, valamint a társadalom 

egészének képviselőiből álló fórumokat szervez, megvitatja és összeveti a civil 

társadalom számára politikai jelentőséggel bíró tudományos és technológiai 

fejleményeket; 

 előmozdítja a – különösen az új tudományos és technológiai fejleményekről és 

kérdésekről folytatott – hatékony párbeszédet az Európai Parlament tagjai, a 

tudományos közösség és az újságírók között egy olyan, kimondottan e célra kialakított 

mérvadó eljárás révén, amely lehetővé teszi az eszmecserét, a képzéseket és az ezen a 

téren végzett tájékoztatást (Európai Tudományos Médiaközpont); 

 támogatja és összehangolja a parlamenti technológiai értékelési tevékenységekre 

irányuló kezdeményezéseket az Európai Unió tagállamaiban, ideértve az európai 

országok parlamenti technológiai értékelési kapacitásának megteremtését vagy 

megerősítését, különösen az új tagállamokban. 

 

3. A STOA úgy végzi munkáját, hogy annak eredménye releváns legyen az Európai Parlament 

mint jogalkotó számára. 

 

4. A STOA munkájának hosszú távú célkitűzései vannak, és különbözik a Titkárság kutatási 

osztályának munkájától, amelynek az a feladata, hogy specifikus ágazati vagy rövidtávú 

követelményeknek tegyen eleget. 

 

 

2. cikk 

A STOA tevékenysége 

 

1. A STOA technológiai elemzés céljából tanulmányokat és előrejelzéseket készít, 

munkaműhelyeket, szakértői vitákat szervez, valamint tudományos és technikai 

intézményekben tesz látogatást. A STOA alkalmazza a parlamenti technológiai értékelés teljes 

modern eszköztárát, szükség esetén tudományos előrejelzéseket is felhasználva. A tudományos 

és technikai fejlemények párbeszéde konferenciák keretében és a STOA éves előadásán vagy 

a STOA-testület által meghatározott egyéb tevékenységek keretében zajlik. A STOA 

publikációi is a fenti célkitűzések megvalósítását szolgálják. 

 

2. A STOA-tanulmányok pártatlan tudományos vizsgálódások, és nem lehetnek elkötelezettjei 

semmilyen érdekszövetségnek sem, amely objektivitásukat korlátozhatná. A STOA-

tanulmányok eredményei nem kerülnek elfogadásra vagy szavazásra, kivéve a 6. cikk 4. 

bekezdésében említett eseteket. Így a STOA-tanulmányok nem szükségszerűen képviselik a 

Parlament többségének véleményét. A STOA a vállalkozók által a szerződésben foglalt 

határidőknek és feltételeknek megfelelően beterjesztett minden tanulmányt publikál, e 

szabályzat 6. cikkének 4. bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül. 

 

3. Az Európai Parlament bármely tagja vagy szerve nyújthat be javaslatot a STOA-testülethez 

STOA-tevékenység végrehajtására. 
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4. A STOA igazgatása a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának (DG EPRS) 

hatásköre alá tartozik, amely a Jövőkutatás Osztályon (STOA) belül létrehozza a STOA 

titkárságát és az Európai Tudományos Médiaközpont operatív csoportját. 

 

5. Az Európai Parlament költségvetésén keresztül a STOA rendelkezésére bocsátott költségvetési 

eszközök kezelését a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága végzi a költségvetési 

rendelettel és a végrehajtási szabályokkal, valamint más, e célra létrehozott belső 

szabályzatokkal összhangban.5 

 

 

3. cikk 

A STOA-testület 

 

1. A STOA-testület az Európai Parlament felépítésének szerves részét alkotja. 

 

2. A STOA-testület dönt a STOA tevékenységéről. 

 

3. A STOA-testület 25 szavazati joggal rendelkező tagból áll: 

- a Parlament STOA-ért felelős alelnökéből; 

- hat, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által jelölt tagból; 

- három, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által jelölt tagból; 

- három, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által 

jelölt tagból; 

- három, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által jelölt tagból; 

- három, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság által jelölt tagból; 

- három, a Mezőgazdasági Bizottság által jelölt tagból; 

- egy, a Jogi Bizottság által jelölt tagból; 

- egy, a Kulturális és Oktatási Bizottság által jelölt tagból; 

- egy, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által jelölt tagból. 

 

4. A STOA-testület tagjait két és fél évre nevezik ki, amely kinevezés megújítható. Amennyiben 

egy testületi tag helyettesítésére kerül sor, a helyettes megbízatása az adott két és fél éves ciklus 

végéig szól. 

 

5. A STOA-testület az egyes jogalkotási ciklusok végéig terjedő időszakra kinevezheti a 

következőket: 

- egy olyan vezető személyiségekből álló Nemzetközi Tanácsadó Testület, amely képes 

hozzájárulni a STOA jövőbeli irányával kapcsolatos hosszú távú gondolkodáshoz; 

- a tudomány és a média területén működő különböző uniós intézményeket képviselő 

személyekből álló Intézményközi Tanácsadó Testület, amelynek célja, hogy tanácsot adjon, 

és megossza a bevált gyakorlatokat az Európai Tudományos Médiaközpont működésével 

kapcsolatosan. 

 

 

4. cikk 

A STOA-testület megválasztása és működésének módja 

 

                                                 
5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 

1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 

határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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1. Megalakulásukat követően, a 3. cikk (3) bekezdésében felsorolt bizottságok három hónapon 

belül kijelölik a STOA-testületbe küldendő tagjaikat, és közlik a jelöléseket a Parlament 

Elnökségével. 

 

2. A Parlament STOA-ért felelős alelnöke összehívja és vezeti a STOA-testület alakuló ülését az 

elnök és két alelnök megválasztásáig, akik a Parlament alelnökével együtt a STOA hivatalát 

alkotják, amely a testület üléseit készíti elő. 

 

3. A STOA-testület évente legalább hat alkalommal ülésezik. A napirendtervezetet legalább egy 

héttel az ülés előtt közreadják. Valamennyi ülésről jegyzőkönyv készül.  

 

 

5. cikk  

A külső tudományos szolgálatokkal kötött szerződések 

 

1. A STOA-testület a költségvetési rendeletnek és az Európai Parlament költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó belső szabályoknak megfelelően felkérheti az engedélyezésre 

jogosul tisztviselőt, hogy bízzon meg külső tudományos szakértőket a technológiai értékeléssel 

és tudományos előrejelzésekkel kapcsolatos projektekre irányuló kérés megvalósítás előtti 

értékelésével, illetve a már befejezett tanulmányok minőségének értékelésével. A 

keretszerződések vagy az e célból külső szolgáltatókkal kötött egyéni szerződésekben meg kell 

határozni, hogy az ilyen vállalkozók semmilyen más projektet nem hajthatnak végre a STOA 

számára. 

 

2. A költségvetési rendelettel és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

belső szabályokkal összhangban a technológiai értékelésre és a tudományos előrejelzésekre 

vonatkozó tanulmányokat egy vagy több külső vállalkozó készítheti el, akikkel az illetékes 

engedélyezésre jogosult tisztviselő a STOA-testület kérésére nyílt ajánlattételi felhívást 

követően keretszerződést köt. Az egyes vállalkozóknak együtt kell működniük a különböző 

tagállamok különböző tudományos intézményeinek szakértőivel. A szolgálat a szerződés 

szerint biztosítja a projektmenedzsmentet, a téma tudományos elemzését, a tevékenység 

forgatókönyveinek és alternatíváinak megvilágítását, valamint az eredmények laikus személy 

számára is érthető prezentálását. A szerződés teljesítését az a vállalkozó végzi, aki a pályázatot 

elnyerte, vagy részben végezheti harmadikként olyan alvállalkozó, a tender-kiírásban szereplő 

határidőkkel és feltételekkel, valamint a téma STOA-testület általi elsődleges jóváhagyásával, 

akinek technológiai és/vagy tudományos minősítései a vállalkozótól elvárt szabványoknak és 

minősítéseknek eleget tesznek. Amennyiben az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő 

szükségesnek tartja, technológiai értékelésre és a tudományos előrejelzésekre vonatkozó 

tanulmányokat egyedi szerződések keretében külső szerződő felek is elkészíthetik.  

 

3. A külső tudományos szolgáltatókkal kötött szerződésekben kiköthető, hogy a szerződéses ár 

egy, annak 15%-át meg nem haladó részét a szóban forgó projekthez kapcsolódó tudatosság 

növelésére és a láthatóság fokozására irányuló kampányra kell fordítani. 

 

 

6. cikk 

A technológiai értékelésekre és a tudományos előrejelzésekre vonatkozó tanulmányok 

 



 

PE422.577/BUR 

1. A technológiai értékelésekre vonatkozó tanulmányok a tudományos és technológiai 

fejlemények társadalomra gyakorolt hatásával kapcsolatos komplex és interdiszciplináris 

problémákra adnak közép- és hosszú távú válaszokat. A tudományos előrejelzésekre vonatkozó 

tanulmányok célja, hogy elemezzék a jövő társadalmát alakító legfontosabb tendenciákat, 

valamint a politikai döntéshozók előtt álló politikai kihívásokat és választási lehetőségeket. 

 

2. Az ebből a célból benyújtott javaslatokat a STOA-testület a következő kritériumok alapján 

hagyja jóvá: 

 

- a téma fontossága a Parlament munkájára nézve, 

- a javaslat tudományos és technológiai jellege, 

- a javaslat stratégiai jelentősége és a STOA-testület által megfogalmazott prioritásokhoz 

való illeszkedése, valamint 

- azonos témájú tudományos bizonyíték elérhetősége. 

 

Mielőtt megszületik a döntés, amennyiben a testület azt szükségesnek véli, külső tudományos 

szakértőt kérhet fel. Ha a tanulmányt támogató határozat született, de az Európai Parlament 

STOA-ért felelős alelnöke ellene szavazott, szükség van az Európai Parlament Elnökségének 

engedélyére. 

 

3. A vállalkozó tájékoztatja a STOA-testületet a köztes eredményekről, és a laikus személy 

számára is érthető zárójelentést nyújt be. 

 

4. A STOA-testület, amennyiben szükségesnek látja, értékelő vagy felülvizsgáló zárójelentést 

kérhet független külső szakértőtől. Az ilyen értékelés vagy felülvizsgálat beszerzéséig a testület 

dönthet a publikálás megtagadásáról. Az értékelés vagy felülvizsgálat közölhető a 

tanulmánnyal együtt. Negatív értékelés esetén a testület dönthet úgy, hogy nem publikálja a 

zárójelentést. 

 

 

7. cikk 

Éves jelentés 

 

A STOA tevékenységéről, beleértve a költségvetés felhasználását is, éves jelentést tesz közé, 

amelyet továbbítanak az Európai Parlament Elnökségének, és nyilvánosságra hoznak az 

interneten. 

 

Az éves jelentést a STOA elnöke készíti el és a STOA-testület hagyja jóvá. 

 

 

8. cikk 

Együttműködés más intézményekkel 

 

A Parlament elnökének védnöksége alatt a STOA az Európai Parlamenti Technológiai Szövetség 

(EPTA) Hálózat tagja és támogatja az EPTA parlamenti dimenziójának megszilárdítására irányuló 

kezdeményezéseket. A STOA együttműködik más parlamenti technológiai értékelő szervekkel, 

és részt vesz az ott folyó munkával kapcsolatos tapasztalatcserében. 
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9. cikk 

Módosító rendelkezés 

 

E szabályzat értékelését a kilencedik jogalkotási ciklus vége előtt végre kell hajtani a STOA 

kilencedik parlamenti ciklusban végzett tevékenységéről készített, a STOA-ért felelős alelnök által 

az Elnökséghez beterjesztett jelentés alapján. 

 

 

 

10. cikk 

Záró rendelkezések 

 

A fentiekben meghatározottakon kívül mutatis mutandis az Európai Parlament eljárási szabályzata 

az irányadó. E szabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba, a 2018. október 1-jén módosított 

szabályzat helyébe lépve. 

 


