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PE 422.577/BUR 

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE STOA 
 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA  

 

ZE DNE 15. DUBNA 20191 

 

 
PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

– s ohledem na čl. 25 odst. 2 jednacího řádu2, 

 

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 1. září 2003 o budoucím mandátu, hlavních typech 

činností a organizaci STOA, 

 

– s ohledem na pravidla týkající se STOA přijatá předsednictvem dne 19. dubna 2004, která 

byla následně při několikrát pozměněna3, 

 

– s ohledem na zprávu místopředsedů odpovědných za činnost STOA v osmém volebním 

období ze dne 28. března 2019, 

 

– s ohledem na návrh pravidel týkajících se STOA, které předložil odpovědný 

místopředseda,  

   

 

PŘIJALO TOTO ROZHODNUTÍ: 

 

 
Článek 1 

Cíle STOA 

 

1.  Předsednictvo Parlamentu4 vytvořilo STOA (Hodnocení vědecko-technických možností) 

k uskutečňování projektů posuzování technologií. Činnosti prováděné STOA5 tvoří 

nedílnou součást oficiálních činností Parlamentu. Tato pravidla tyto činnosti podrobněji 

upravují. 

 

2. STOA přispívá k rozpravě o politicky zvláště významných vědeckých a technologických 

otázkách a k jejich legislativnímu projednávání. 

Za tímto účelem STOA: 

                                                 
1 Ve znění pozměněném rozhodnutími předsednictva ze dne 13. ledna 2020 a 9. března 2020. 
2 Odkazy na jednací řád odkazují na znění platné v osmém volebním období. 
3 Rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009, 11. listopadu 2009, 18. května 2015, 12. září 2016 a 1. října 

2018. Technické změny provedeny dne 1. července 2016. 
4 Rozhodnutí ze dne 26. května 1992 pozměněné dne 18. září 1995, 17. února 1997, 13. ledna 2003 a 19. dubna 

2004. 
5 Až do rozhodnutí předsednictva ze dne 1. října 2018 pod názvem „Hodnocení vědecko-technických možností“. 
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 poskytuje parlamentním výborům a jiným dotčeným parlamentním orgánům nezávislé, 

vysoce kvalitní a vědecky objektivní studie a informace pro posouzení důsledků 

možného zavádění nebo prosazování nových technologií a určuje z technologického 

hlediska možnosti nejlepšího možného postupu; 

 pořádá fóra, na nichž politici a představitelé vědecké obce nebo organizací 

a společnosti jako celku diskutují a srovnávají vědecké a technické pokroky, které mají 

politický význam pro občanskou společnost; 

 podporuje účinný dialog mezi poslanci Evropského parlamentu, vědeckou veřejností 

a novináři, především pokud jde o nové vědecké nebo technologické vynálezy a otázky, 

a to prostřednictvím zvláště určených a odborně podložených procesů diskusí, 

odborného vzdělávání a informací v této oblasti (Evropské vědecké mediální 

středisko); 

 podporuje a koordinuje iniciativy s cílem rozvíjet činnosti Parlamentu v oblasti 

posuzování technologií v členských státech Evropské unie, včetně vytváření nebo 

rozšiřování parlamentních kapacit pro posuzování technologií v evropských zemích, 

zejména v nových členských státech. 

 

3. STOA provádí svou činnost tak, aby její výsledky měly význam pro Parlament v jeho roli 

zákonodárce. 

 

4. Práce STOA se zaměřuje na dlouhodobé cíle a liší se od práce výzkumných útvarů sekretariátu, 

jejichž úkolem je plnit požadavky na odvětvový nebo krátkodobý výzkum. 

 

 

Článek 2 

Činnosti STOA 

 

1. Pro účely posouzení a prognóz technologických možností provádí STOA studie a zajišťuje 

semináře, odborné diskuse a návštěvy vědeckých a technických institucí. STOA využívá 

veškeré nástroje k tomu, aby posouzení technologií ze strany Parlamentu probíhalo moderním 

způsobem, přičemž v příslušných případech uplatňuje vědecké prognózy. Dialog o vědeckém 

a technickém rozvoji je veden v rámci konferencí, v rámci výroční přednášky STOA či dalších 

činností, o nichž se rozhoduje ve výboru STOA. Publikace STOA slouží výše uvedeným cílům. 

 

2. Studie STOA jsou prováděny v duchu objektivního vědeckého bádání a nejsou vázány na 

žádné osobní zájmy, které by mohly jejich objektivitu omezovat. Výsledky studií STOA ani 

nejsou schvalovány ani se o nich nehlasuje s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odst. 4. 

Výsledky studií STOA proto nemusí nutně představovat názor většiny Parlamentu. STOA 

všechny studie předložené smluvními partnery v souladu s podmínkami stanovenými 

smlouvou zveřejní, aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 4 těchto pravidel. 

 

3. Kterýkoliv poslanec nebo orgán Parlamentu může podat výboru STOA návrh na činnosti, které 

má STOA vykonávat. 

 

4. Za správu STOA odpovídá generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS), 

které zřídí sekretariát STOA a operační tým pro Evropské vědecké mediální středisko v rámci 

svého oddělení vědeckých prognóz (STOA). 
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5. Rozpočtové prostředky určené pro STOA z rozpočtu Evropského parlamentu jsou spravovány 

generálním ředitelstvím pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) v souladu s finančním 

nařízením a prováděcími předpisy, jakož i s veškerými dalšími vnitřními pravidly stanovenými 

za tímto účelem. 6 

 

 

Článek 3 

Výbor STOA 

 

1. Výbor STOA tvoří nedílnou součást struktury Parlamentu. 

 

2. Výbor STOA rozhoduje o činnostech orgánu STOA. 

 

3. Výbor STOA tvoří 27 členů s hlasovacím právem: 

- místopředseda Parlamentu odpovědný za STOA; 

- šest členů jmenovaných Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku; 

- tři členové jmenovaní Výborem pro zaměstnanost a sociální věci; 

- tři členové jmenovaní Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; 

- tři členové jmenovaní Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů; 

- tři členové jmenovaní Výborem pro dopravu a cestovní ruch; 

- tři členové jmenovaní Výborem pro zemědělství; 

- jeden člen jmenovaný Výborem pro právní záležitosti; 

- jeden člen jmenovaný Výborem pro kulturu a vzdělávání; 

- jeden člen jmenovaný Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci; 

- jeden člen jmenovaný Výborem pro regionální rozvoj; 

- jeden člen jmenovaný Výborem pro mezinárodní obchod. 

 

4. Členové výboru STOA jsou jmenováni na dobu dvou a půl let, přičemž jejich mandát může být 

obnoven. Je-li člen výboru nahrazen jinou osobou, je mandát této osoby platný do konce 

příslušného období v délce dvou a půl let. 

 

5. Výbor STOA může pro každé volební období jmenovat: 

- mezinárodní poradní komisi složenou z předních osobností, které mohou přispět v rámci 

dlouhodobé vize budoucímu směřování výboru STOA; 

- Mezinstitucionální poradní komisi složenou z jednotlivců zastupujících různé orgány 

a instituce EU působících v oblasti vědy a médií, která poskytuje poradenství a zajišťuje 

výměnu osvědčených postupů v souvislosti s fungováním Evropského vědeckého 

mediálního střediska. 

 

 

Článek 4 

Volba výboru STOA a jeho fungování 

 

1. Výbory uvedené v čl. 3 odst. 3 jmenují vždy do tří měsíců po svém ustanovení své zástupce ve 

výboru STOA a oznámí jejich jmenování předsednictvu Parlamentu. 

 

                                                 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 

1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č.  283/2014 a 

rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
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2. Místopředseda Parlamentu odpovědný za STOA svolá a řídí ustavující schůzi výboru STOA 

až do volby předsedy a dvou místopředsedů, kteří společně s místopředsedou Parlamentu tvoří 

předsednictvo STOA, jež připravuje schůze výboru. 

 

3. Výbor STOA se schází nejméně šestkrát za rok. Návrh pořadu jednání se rozesílá nejméně 

týden před schůzí. Ze všech schůzí se pořizuje zápis.  

 

 

Článek 5  

Smlouvy s externími poskytovateli vědeckých služeb 

 

1. V souladu s finančním nařízením a vnitřními předpisy týkajícími se plnění rozpočtu 

Evropského parlamentu může výbor STOA vyzvat příslušnou schvalující osobu, aby pověřila 

externí vědecké pracovníky hodnocením žádosti o projekt posouzení technologie a vědecké 

prognózy před jeho uskutečněním a hodnocením kvality studie po jejím dokončení. 

V rámcových či jednotlivých smlouvách uzavřených za tímto účelem s externími poskytovateli 

služeb se stanoví, že tito dodavatelé nesmí sami pro STOA provádět žádné jiné projekty. 

 

2. V souladu s finančním nařízením a vnitřními předpisy týkajícími se plnění rozpočtu 

Evropského parlamentu může studie posuzování technologických možností a vědecké 

prognózy provádět jeden či více externích dodavatelů, s nímž příslušná schvalující osoba 

uzavře na žádost výboru STOA rámcovou smlouvu na základě veřejného výběrového řízení. 

Každý dodavatel musí mít k dispozici odborný názor z několika vědeckých institucí z více 

členských států. Služba poskytovaná na základě smlouvy zahrnuje řízení projektu, vědecký 

rozbor problému, uvedení scénářů a možností řešení a předložení výsledků způsobem 

srozumitelným pro laiky. Smlouvu plní dodavatel, kterému byla zakázka zadána, nebo ji může 

částečně, ale za stejných podmínek, které byly stanoveny ve výběrovém řízení, a na základě 

předchozího schválení výborem STOA plnit jako subdodavatel třetí strana, jejíž technologické 

a/nebo vědecké kvalifikace splňují stejné normy a kvalifikace stanovené pro dodavatele 

samého. Pokud to příslušná schvalující osoba považuje za vhodné, mohou studie posuzování 

technologických možností nebo vědeckých prognóz provádět rovněž externí dodavatelé na 

základě jednotlivých smluv  

 

3. Ve smlouvách s externími poskytovateli vědeckých služeb může být stanoveno, že se část 

smluvní ceny nepřevyšující 15 % věnuje na kampaně, jejichž cílem je zvýšit povědomí 

a informovanost o daném projektu. 

 

 

Článek 6 

Studie posuzování technologií a vědeckých prognóz 

 

1. Studie posuzování technologií poskytují řešení střednědobých až dlouhodobých komplexních 

a interdisciplinárních problémů týkajících se dopadu vědeckého a technického rozvoje na 

společnost. Cílem studií vědeckých prognóz je analyzovat hlavní trendy, které určují budoucí 

společnost a politické výzvy a možnosti tvůrců politik. 

 

2. Návrhy podané pro tyto účely schvaluje výbor STOA na základě těchto kritérií: 

 

- význam tématu pro práci Parlamentu; 

- přínos návrhu po vědeckotechnické stránce; 

- strategický význam návrhu a jeho spojení s prioritami stanovenými výborem STOA; 
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- dostupnost vědecké dokumentace zabývající se týmž tématem. 

 

Pokud to výbor považuje za nutné, vyžádá si před rozhodnutím externí odborný posudek. 

Pokud je rozhodnuto ve prospěch studie, ale místopředseda Parlamentu odpovědný za STOA 

hlasoval proti, je nutno požádat předsednictvo Parlamentu o schválení. 

 

3. Dodavatel informuje výbor STOA o průběžných výsledcích a předloží konečnou zprávu, která 

je srozumitelná pro laiky. 

 

4. Pokud to výbor STOA považuje za nutné, může dát konečnou zprávu zhodnotit nebo 

přezkoumat nezávislými externími vědeckými pracovníky. Výbor může rozhodnout 

o nezveřejnění zprávy až do doby, než bude toto hodnocení nebo přezkoumání k dispozici. 

Hodnocení nebo přezkoumání může být zveřejněno spolu se studií. V případě negativního 

hodnocení může výbor rozhodnout o nezveřejnění konečné zprávy. 

 

 

Článek 7 

Výroční zpráva 

 

STOA vydává výroční zprávu o svých činnostech včetně informací o čerpání svého rozpočtu. Tuto 

zprávu předá předsednictvu Parlamentu a zveřejní ji na Internetu. 

 

Za vypracování výroční zprávy je odpovědný předseda STOA a schvaluje ji výbor STOA. 

 

 

Článek 8 

Spolupráce s ostatními institucemi 

 

Pod záštitou předsedy Parlamentu je STOA členem Evropské parlamentní sítě pro posuzování 

technologií (European Parliamentary Technology Assessment – EPTA) a podporuje iniciativy 

zaměřené na posílení parlamentního rozměru této sítě. STOA spolupracuje s jinými 

parlamentními orgány pro posuzování technologií a účastní se výměny výsledků jejich práce. 

 

 

Článek 9 

Ustanovení o přezkumu 

 

Tato pravidla budou předmětem hodnocení, jež se uskuteční před koncem devátého volebního 

období Parlamentu na základě zprávy o činnostech STOA během devátého volebního období, 

kterou předsednictvu předloží místopředseda odpovědný za STOA. 

 

 

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

 

Nestanoví-li tato pravidla jinak, použije se obdobně jednací řád Parlamentu. Tato pravidla vstupují 

v platnost dnem 1. července 2019 a nahrazují pravidla v pozměněném znění ze dne 1. října 2018. 

 


