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STOA TAISYKLĖS 
 

GEGUŽĖS 4 D.  

 

BALANDŽIO 15 D.1 

 
EUROPOS PARLAMENTO BIURAS, 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 2 dalį2, 

 

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 1 d. sprendimą dėl STOA būsimų įgaliojimų, pagrindinės 

veiklos rūšių ir organizavimo, 

 

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 19 d. Biuro priimtas STOA taisykles, kurios po to 

buvo pakeistos keletą kartų3, 

 

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 28 d. Parlamento pirmininko pavaduotojų, atsakingų už 

STOA veiklą aštuntosios Parlamento kadencijos metu, pranešimą, 

 

– atsižvelgdamas į atsakingo Parlamento pirmininko pavaduotojo pateiktą STOA taisyklių 

projektą,  

 

 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

 

 
1 straipsnis 

STOA uždaviniai 

 

1.  Europos Parlamento biuras4 įsteigė Mokslo ir technologijų ateities komisiją (STOA) 

vykdyti technologijų vertinimo projektus. STOA5 vykdoma veikla yra neatsiejama 

oficialios Parlamento veiklos dalis. Šiomis taisyklėmis detaliau reglamentuojama STOA 

veikla. 

 

2. STOA dalyvauja ypatingos politinės svarbos mokslinių ir technologinių klausimų 

diskusijose bei su jais susijusių teisės aktų svarstymuose. 

Todėl STOA įsipareigoja: 

                                                 
1Iš dalies pakeistas 2020 m. sausio 13 d. ir 2020 m. kovo 9 d. Biuro sprendimais. 
2 Pateikiama nuoroda į Darbo tvarkos taisykles, kurios galioja per aštuntąją Parlamento kadenciją. 
3 2009 m. gegužės 4 d., 2009 m. lapkričio 11 d., 2015 m. gegužės 18 d., 2016 m. rugsėjo 12 d. ir 2018 m. spalio 1 d. 

Biuro sprendimai. Techniniai pakeitimai padaryti 2016 m. liepos 1 d. 
4 1992 m. gegužės 26 d. sprendimas su pakeitimais, padarytais 1995 m. rugsėjo 18 d., 1997 m. vasario 17 d., 

2003 m. sausio 13 d. ir 2004 m. balandžio 19 d. 
5 Iki 2018 m. spalio 1 d. Biuro sprendimo ji buvo vadinama Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo 

tarnyba. 
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 teikti Parlamento komitetams ir kitiems suinteresuotiems Parlamento organams 

nepriklausomus, aukštos kokybės ir moksliniu požiūriu nešališkus tyrimus ir 

informaciją, kurios jiems padėtų įvertinti galimo naujų technologijų taikymo ir 

skatinimo poveikį bei nustatyti, koks pasirinkimas technologiniu požiūriu būtų 

geriausias; 

 rengti forumus, kuriuose politikai ir mokslo bendruomenių ar organizacijų bei 

visuomenės atstovai galėtų diskutuoti apie pilietinei visuomenei politiškai svarbias 

mokslo bei technologijų raidos kryptis ir jas lyginti; 

 skatinti veiksmingą Europos Parlamento narių, mokslininkų bendruomenės ir 

žurnalistų dialogą, ypač atsižvelgiant į naujus mokslo ir technologijų pokyčius arba 

klausimus, pasitelkiant specialų ir autoritetingą diskusijų, mokymo ir informavimo 

procesą šioje srityje (Europos mokslo žiniasklaidos centrą); 

 remti ir koordinuoti iniciatyvas, siekiant pagerinti parlamentinio technologijų vertinimo 

veiklą Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant parlamentinio technologijų 

vertinimo pajėgumų kūrimą ar stiprinimą Europos Sąjungos šalyse, ypač naujose 

valstybėse narėse. 

 

3. STOA savo darbu siekia Parlamentui kaip teisės aktų leidėjui svarbių rezultatų. 

 

4. STOA darbo uždaviniai yra ilgalaikiai ir tuo jie skiriasi nuo specifinius kokio nors sektoriaus 

arba trumpalaikius tyrimus vykdančių sekretoriato mokslinių tyrimų skyrių darbo. 

 

 

2 straipsnis 

STOA veikla 

 

1. Technologijų vertinimo tikslais STOA atlieka vertinimus ir rengia prognozes, rengia 

seminarus, inicijuoja specialistų diskusijas ir lanko mokslo ir technikos institucijas. STOA 

taiko daug įvairių modernaus parlamentinio technologijų vertinimo priemonių, prireikus 

taikydama mokslines prognozes. Dialogas apie mokslo ir technikos raidos kryptis vyksta per 

konferencijas ir STOA metines paskaitas ar kitos STOA kolegijos patvirtintos veiklos metu. 

STOA publikacijos padeda siekti pirmiau minėtų tikslų. 

 

2. STOA tyrimai vykdomi nešališkai ir netenkina jokių asmeninių interesų, nes tai galėtų 

sumažinti jų objektyvumą. STOA tyrimų rezultatai nėra tvirtinami ir dėl jų nebalsuojama, 

išskyrus atvejus, nurodytus 6 straipsnio 4 dalyje. Todėl STOA tyrimų rezultatai nebūtinai 

atitinka Parlamento daugumos nuomonę. STOA  skelbia visus pagal sutarties terminus ir 

sąlygas rangovų atliktus tyrimus, nepažeisdama šių taisyklių 6 straipsnio 4 dalies nuostatų. 

 

3. Kiekvienas Parlamento narys ar organas gali pateikti STOA kolegijai pasiūlymų dėl veiklos, 

kurią galėtų vykdyti STOA. 

 

4. Už STOA administravimą yra atsakingas Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis 

direktoratas (EPRS GD), kuris įkuria STOA sekretoriatą ir savo Mokslinio perspektyvų tyrimo 

skyriuje (STOA) – Europos mokslo žiniasklaidos centro veiklos grupę. 
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5. STOA biudžeto lėšas, gautas iš Europos Parlamento biudžeto, tvarko Europos Sąjungos vidaus 

politikos generalinis direktoratas, vadovaudamasis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo 

taisyklėmis, taip pat ir kitomis šiuo tikslu priimtomis vidaus taisyklėmis6. 

 

 

3 straipsnis 

STOA kolegija 

 

1. STOA kolegija yra neatskiriama Parlamento struktūros dalis. 

 

2. STOA kolegija priima sprendimus dėl STOA veiklos. 

 

3. STOA kolegiją sudaro 27 balsavimo teisę turintys nariai: 

− Parlamento pirmininko pavaduotojas, atsakingas už STOA, 

− šeši nariai, paskirti Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, 

− trys nariai, paskirti Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, 

− trys nariai, paskirti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, 

− trys nariai, paskirti Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, 

− trys nariai, paskirti Transporto ir turizmo komiteto, 

− trys nariai, paskirti Žemės ūkio komiteto, 

− vienas narys, paskirtas Teisės reikalų komiteto, 

− vienas narys, paskirtas Kultūros ir švietimo komiteto, 

− vienas narys, paskirtas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto; 

− vienas narys, paskirtas Regioninės plėtros komiteto; 

− vienas narys, paskirtas Tarptautinės prekybos komiteto. 

 

4. STOA kolegijos nariai skiriami dviejų su puse metų laikotarpiui. Jie gali būti perrinkti naujai 

kadencijai. Kai narys yra pakeičiamas, pakaitinio nario įgaliojimai tęsiasi iki atitinkamo dviejų 

su puse metų laikotarpio pabaigos. 

 

5. STOA kolegija laikotarpiui iki kiekvienos kadencijos pabaigos gali paskirti: 

− tarptautinę patariamąją tarybą, kurią sudaro vadovaujantys asmenys, galintys prisidėti prie 

ilgalaikio mąstymo apie būsimą STOA kryptį; 

− tarpinstitucinę patariamąją tarybą, kurią sudaro įvairūs mokslo žiniasklaidos srityje veiklą 

vykdantys ES institucijų atstovai, siekiant teikti konsultacijas ir keistis geriausia praktika, 

susijusia su Europos mokslo žiniasklaidos centro veikla. 

 

 

4 straipsnis 

STOA kolegijos rinkimai ir jos veiklos pobūdis 

 

1. Kiekvieną kartą, kai yra sudaromi 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti komitetai, per tris mėnesius 

jie paskiria narius į STOA kolegiją ir praneša apie paskyrimą Parlamento biurui. 

 

                                                 
6 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 

bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 

Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 

223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 

966/2012. 
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2. Už STOA atsakingas Parlamento pirmininko pavaduotojas sušaukia steigiamąjį STOA 

kolegijos posėdį ir jam pirmininkauja. Šio posėdžio metu išrenkamas STOA pirmininkas ir du 

pirmininko pavaduotojai, kurie kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju sudaro STOA 

valdybą, rengiančią kolegijos posėdžius. 

 

3. STOA kolegijos posėdžiai rengiami bent šešis kartus per metus. Posėdžio darbotvarkės 

projektas išplatinamas likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki posėdžio. Vėliau parengiami 

visų posėdžių protokolai.  

 

 

5 straipsnis  

Sutartys su išorės mokslinių paslaugų teikėjais 

 

1. Atsižvelgiant į finansinį reglamentą ir Europos Parlamento biudžeto įgyvendinimo  vidaus 

taisykles STOA kolegija gali pakviesti kompetentingą įgaliojimus suteikiantį pareigūną, kuris 

pavestų išorės mokslininkams įvertinti technologijų vertinimo ir mokslinių prognozių projekto 

prašymą prieš pradedant jį įgyvendinti, o baigus tyrimą, įvertinti jo kokybę. Su išorės paslaugų 

teikėjais šiuo tikslu sudarytose preliminariosiose ar individualiose sutartyse nustatoma sąlyga, 

kad tokie rangovai negali vykdyti jokių kitų STOA projektų. 

 

2. Atsižvelgiant į Finansinį reglamentą ir Europos Parlamento biudžeto įgyvendinimo  vidaus 

taisykles technologijų vertinimo ir mokslinių prognozių tyrimus gali vykdyti vienas ar keli 

konkurso būdu išrinkti išorės rangovai, su kuriais STOA kolegijos prašymu kompetentingas 

įgaliojimus suteikiantis pareigūnas sudaro preliminariąją sutartį. Kiekvienas rangovas privalo 

turėti kelių mokslo institucijų iš kelių valstybių narių įvertinimą. Pagal sutartį teikiamas 

paslaugas sudaro projekto valdymas, mokslinė problemos analizė, galimų scenarijų ir 

pasirinkimų akcentavimas bei rezultatų pristatymas taip, kad juos galėtų suprasti nespecialistas. 

Sutartį vykdo rangovas, su kuriuo buvo sudaryta sutartis. Pritarus STOA kolegijai projekto dalį 

gali vykdyti trečioji šalis – subrangovas, kurio technologinė ir (ar) mokslinė kvalifikacija turi 

atitikti tokius pat standartus ir reikalavimus, kokie yra taikomi rangovui. Jeigu kompetentingas 

leidimus suteikiantis pareigūnas mano, kad tai reikalinga, technologijų vertinimo ar mokslinių 

prognozių tyrimus gali vykdyti išorės rangovai, sudarydami atskiras sutartis.  

 

3. Su išorės mokslinių paslaugų teikėjais sudarytose sutartyse gali būti nurodyta, kad sutartinės 

kainos dalis, neviršijanti 15 %, skiriama minimo projekto informacinių kampanijų stiprinimui. 

 

 

6 straipsnis 

Technologijų vertinimo ir mokslinių prognozių tyrimai 

 

1. Technologijų vertinimo tyrimai pateikia atsakymą į vidutinės trukmės ir ilgalaikes, sudėtingas 

ir skirtingas sritis apimančias problemas, susijusias su mokslinės ir technologinės raidos 

poveikiu visuomenei. Mokslinių prognozių tyrimais siekiama išanalizuoti pagrindines 

tendencijas, kurios formuoja būsimą visuomenę, ir politikos iššūkius bei politikos 

formuotojams iškylančius pasirinkimus. 

 

2. STOA kolegija tvirtina šiuo tikslu gautus pasiūlymus, remdamasi šiais kriterijais: 

 

− temos aktualumas Parlamento darbui, 

− mokslinė ir technologinė pasiūlymo nauda, 
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− strateginė pasiūlymo svarba ir jo atitikimas STOA kolegijos nustatytiems prioritetams, taip 

pat 

− mokslinių duomenų ta tema buvimas. 

 

Prieš priimant sprendimą atliekama išorinė mokslinė ekspertizė, jei kolegijos nuomone, ji yra 

reikalinga. Jei priimamas sprendimas patvirtinti tyrimą, tačiau už STOA atsakingas Parlamento 

pirmininko pavaduotojas balsuoja prieš, prašoma Parlamento biuro leidimo. 

 

3. Rangovas praneša STOA kolegijai preliminarius rezultatus ir pateikia jai galutinę ataskaitą, 

kuri yra suprantama nespecialistui. 

 

4. STOA kolegija gali, jei tai jai atrodo reikalinga, galutinę ataskaitą atiduoti įvertinti ar peržiūrėti 

nepriklausomiems išorės mokslininkams. Kolegija gali nuspręsti laikinai neskelbti tyrimo, kol 

gaus tokį įvertinimą arba peržiūros rezultatus. Įvertinimas ar peržiūros rezultatai gali būti 

skelbiami kartu su tyrimu. Gavusi neigiamą įvertinimą, kolegija gali nutarti neskelbti galutinės 

ataskaitos. 

 

 

7 straipsnis 

Metinė ataskaita 

 

STOA skelbia metinę savo veiklos, įskaitant ir biudžeto panaudojimą, ataskaitą. Ji perduodama 

Parlamento biurui ir skelbiama internete. 

 

Už metinės ataskaitos parengimą atsakingas STOA pirmininkas, ataskaitą tvirtina STOA kolegija. 

 

 

8 straipsnis 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

 

Parlamento pirmininko globojama STOA yra Europos parlamentinio technologijų vertinimo 

(EPTA) tinklo narė, remianti iniciatyvas, kuriomis siekiama sustiprinti EPTA parlamentinį 

aspektą. STOA bendradarbiauja su kitomis parlamentinio technologijų vertinimo įstaigomis ir 

dalyvauja keičiantis darbo rezultatais. 

 

 

9 straipsnis 

Nuostata dėl peržiūros 

 

Šios taisyklės įvertinamos iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos, remiantis už STOA 

atsakingo Parlamento pirmininko pavaduotojo Biurui pateiktu pranešimu dėl STOA veiklos 

devintosios kadencijos metu. 

 

 

 

10 straipsnis 

Baigiamosios nuostatos 

 

Jeigu šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, pagal analogiją taikomos Parlamento darbo tvarkos 

taisyklės. Šios taisyklės įsigalioja 2019 m. liepos 1 d. ir pakeičia 2018 m. spalio 1 d. iš dalies 

pakeistas taisykles. 


