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PE 422.577/BUR 

REGULAMIN STOA 
 

DECYZJA PREZYDIUM  

 

Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 R.1 

 
PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 

 

– uwzględniając art. 25 ust. 2 Regulaminu2, 

 

– uwzględniając decyzję z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyszłych zadań, głównych 

rodzajów działalności i organizacji STOA, 

 

– uwzględniając Regulamin STOA przyjęty przez Prezydium w dniu 19 kwietnia 2004 r., z 

wszelkimi późniejszymi zmianami3, 

 

– uwzględniając sprawozdanie z dnia 28 marca 2019 r. złożone przez 

wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za działania STOA w czasie ósmej kadencji 

Parlamentu, 

 

– uwzględniając projekt Regulaminu STOA przedłożony przez właściwego 

Wiceprzewodniczącego,  

 

 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

 

 
Artykuł 1 

Cele STOA 

 

1.  Prezydium Parlamentu Europejskiego4 powołało Zespół ds. Przyszłości Nauki i Techniki 

(STOA) w celu wdrożenia projektów mających za zadanie weryfikację rozwiązań 

technologicznych. Działalność realizowana przez STOA5 stanowi integralną część 

oficjalnej działalności Parlamentu Europejskiego. Niniejszy Regulamin reguluje 

szczegółowo związane z nią kwestie. 

 

2. Zadaniem STOA jest wnoszenie wkładu do debaty nad zagadnieniami naukowymi i 

technologicznymi o szczególnym znaczeniu politycznym oraz przyczynianie się do 

uwzględniania ich przy tworzeniu prawa. 

W tym celu STOA: 

                                                 
1 Zmieniona decyzjami Prezydium z dnia 13 stycznia 2020 r. i 9 marca 2020 r. 
2 Odniesienie do Regulaminu PE dotyczy wersji obowiązującej w ósmej kadencji Parlamentu. 
3 Decyzje Prezydium z dnia 4 maja 2009 r., 11 listopada 2009 r., 18 maja 2015 r., 12 września 2016 r. i 1 

października 2018 r. Zmienione technicznie dnia 1 lipca 2016 r. 
4 Decyzja z dnia 26 maja 1992 r., zmieniona w dniach: 18 września 1995 r., 17 lutego 1997 r., 13 stycznia 2003 r. i 

19 kwietnia 2004 r. 
5 Do czasu przyjęcia decyzji Prezydium z dnia 1 października 2018 r. w sprawie „Weryfikacji Rozwiązań 

Naukowych i Technologicznych”. 
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 przedkłada komisjom Parlamentu oraz innym jego organom zajmującym się tą kwestią 

niezależne, staranne, i obiektywne pod względem naukowym analizy i informacje, 

pozwalające na ocenę wpływu ewentualnego wprowadzenia lub promowania nowych 

technologii, a także wskazuje najkorzystniejsze z technologicznego punktu widzenia 

sposoby działania w tym zakresie; 

 organizuje fora umożliwiające politykom oraz przedstawicielom środowisk i 

organizacji naukowych, a także całego społeczeństwa szeroką debatę nad nowymi 

osiągnięciami naukowymi i technologicznymi o dużym znaczeniu politycznym dla 

społeczeństwa obywatelskiego; 

 promuje owocny dialog między posłami do Parlamentu Europejskiego, środowiskiem 

naukowym i dziennikarzami – zwłaszcza dotyczący rozwoju naukowego i 

technologicznego i powiązanych kwestii – za pośrednictwem przeznaczonego do tego 

celu autorytatywnego forum dyskusji, szkoleń oraz informowania w tej dziedzinie 

(Europejskie Centrum Mediów Naukowych, ECMN); 

 wspiera i koordynuje inicjatywy mające na celu zwiększenie liczby działań z zakresu 

parlamentarnej weryfikacji technologii w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

wraz z tworzeniem i zwiększaniem potencjału w zakresie parlamentarnej weryfikacji 

technologii w państwach europejskich, w szczególności w nowych państwach 

członkowskich. 

 

3. STOA wykonuje swoje obowiązki w taki sposób, by służyć Parlamentowi Europejskiemu 

pomocą w jego działalności legislacyjnej. 

 

4. STOA realizuje cele długoterminowe, w odróżnieniu od naukowo-badawczych departamentów 

Sekretariatu, których zadaniem jest zaspokajanie specyficznych wymagań sektorowych bądź 

realizacja celów krótkoterminowych. 

 

 

Artykuł 2 

Działalność STOA 

 

1. Cele związane z weryfikacją i prognozowaniem rozwiązań naukowych i technologicznych 

STOA realizuje poprzez działalność badawczą, organizowanie warsztatów, dyskusje z 

udziałem ekspertów oraz wizyty w instytucjach naukowych i technicznych. STOA 

wykorzystuje pełen zakres środków służących nowoczesnej parlamentarnej weryfikacji 

technologii, w stosownych przypadkach stosując prognozowanie naukowe. Dialog na temat 

postępu naukowo-technicznego odbywa się w ramach konferencji i dorocznego odczytu STOA 

lub innych działań przewidzianych przez Zespół Ekspertów STOA. Publikacje STOA winny 

służyć powyższym zadaniom. 

 

2. Działalność badawcza STOA winna być realizowana poprzez bezstronne badania naukowe i 

nie może kierować się jakimikolwiek żywotnymi interesami, które mogłyby ograniczać jej 

obiektywizm. Wyniki badań przeprowadzonych przez STOA nie mogą stanowić przedmiotu 

uchwały bądź głosowania, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6 ust. 4. Z powyższych 

względów wyniki te niekoniecznie muszą odzwierciedlać poglądy podzielane przez większość 

w Parlamencie. STOA publikuje wyniki wszystkich badań przeprowadzonych przez 

wykonawców stosownie do postanowień umów z nimi zawartych, co nie narusza postanowień 

art. 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 
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3. Każdy poseł i każdy organ Parlamentu Europejskiego może przekazać Zespołowi Ekspertów 

STOA wniosek o zajęcie się przez STOA określonym zagadnieniem. 

 

4. Administracja STOA należy do zadań Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (DG 

EPRS), która utworzy sekretariat STOA i zespół operacyjny na potrzeby ECMN w ramach 

swojego Działu Prognoz Naukowych (STOA). 

 

5. Środkami budżetowymi udostępnionymi STOA z budżetu Parlamentu Europejskiego zarządza 

Dyrekcja Generalna ds. Analiz Parlamentarnych (DG EPRS) zgodnie z rozporządzeniem 

finansowym oraz przepisami wykonawczymi, a także wszelkimi późniejszymi przepisami 

wewnętrznymi ustanowionymi w tym celu.6 

 

 

Artykuł 3 

Zespół Ekspertów STOA 

 

1. Zespół Ekspertów STOA stanowi integralną część struktury Parlamentu Europejskiego. 

 

2. Zespół Ekspertów STOA podejmuje decyzje związane z działalnością STOA. 

 

3. Zespół Ekspertów STOA składa się z 27 członków dysponujących prawem głosu, w tym: 

- odpowiedzialnego za STOA wiceprzewodniczącego Parlamentu; 

- sześciu członków mianowanych przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; 

- trzech członków mianowanych przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; 

- trzech członków mianowanych przez Komisję Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; 

- trzech członków mianowanych przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów; 

- trzech członków mianowanych przez Komisję Transportu i Turystyki; 

- trzech członków mianowanych przez Komisję Rolnictwa; 

- jednego członka mianowanego przez Komisję Prawną; 

- jednego członka mianowanego przez Komisję Kultury i Edukacji; 

- jednego członka mianowanego przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych; 

- jednego członka mianowanego przez Komisję Rozwoju Regionalnego; 

- jednego członka mianowanego przez Komisję Handlu Międzynarodowego. 

 

4. Członkowie Zespołu Ekspertów STOA mianowani są na okres dwóch i pół roku, z prawem 

ponownego wyboru. W przypadku zastąpienia członka Zespołu, kadencja jego zastępcy trwa 

do końca danego okresu dwóch i pół roku. 

 

5. Na okres do końca każdej kadencji Zespół Ekspertów STOA może powołać: 

- Międzynarodową Radę Konsultacyjną złożoną z wiodących osobistości, które mogą wnieść 

wkład do długoterminowej refleksji nad przyszłym ukierunkowaniem STOA oraz 

                                                 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (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 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012. 
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- Międzyinstytucjonalną Radę Konsultacyjną złożoną z osób reprezentujących różne 

instytucje UE działających w obszarze nauki i mediów, mającą za zadanie doradztwo i 

wymianę najlepszych praktyk związanych z działalnością ECMN. 

 

 

Artykuł 4 

Powoływanie Zespołu Ekspertów STOA i jego działalność 

 

1. Każdorazowo po ukonstytuowaniu się, komisje, o których mowa w art. 3 ust. 3, wyznaczą, w 

terminie trzech miesięcy, swoich członków do Zespołu Ekspertów STOA i zawiadomią o ich 

wyznaczeniu Prezydium Parlamentu. 

 

2. Wiceprzewodniczący Parlamentu właściwy do spraw STOA zwołuje i przewodniczy 

posiedzeniu inauguracyjnemu Zespołu Ekspertów STOA do czasu powołania 

Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, którzy wraz z wiceprzewodniczącym 

Parlamentu tworzą Prezydium STOA, przygotowujące posiedzenia Zespołu. 

 

3. Zespół Ekspertów STOA zbiera się co najmniej sześć razy w ciągu roku. Porządek obrad 

rozprowadzany jest co najmniej tydzień przed posiedzeniem. Z przebiegu każdego posiedzenia 

sporządza się protokół.  

 

 

Artykuł 5  

Umowy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi naukowe 

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym i przepisami wewnętrznymi dotyczącymi wykonania 

budżetu Parlamentu Europejskiego Zespół Ekspertów STOA może zwrócić się do właściwego 

urzędnika zatwierdzającego o zlecenie naukowcom z zewnątrz oceny zasadności 

przeprowadzenia projektu weryfikacji technologii i prognozowania naukowego przed jego 

realizacją oraz ocenę jakości badań po jego zakończeniu. Umowy ramowe lub umowy 

indywidualne zawierane w tym celu z usługodawcami zewnętrznymi stanowią, że wykonawcy 

ci nie mogą sami realizować dla STOA żadnych innych projektów. 

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym i przepisami wewnętrznymi dotyczącymi wykonania 

budżetu Parlamentu Europejskiego badania związane z weryfikacją technologii i 

prognozowaniem naukowym mogą być przeprowadzane przez co najmniej jednego 

wykonawcę zewnętrznego, z którym właściwy urzędnik zatwierdzający zawiera, na wniosek 

Zespołu Ekspertów STOA, umowę ramową w następstwie publicznego zaproszenia do 

składania ofert. Każdy wykonawca musi dysponować ekspertyzami kilku instytucji naukowych 

z kilku państw członkowskich. Usługa świadczona na podstawie umowy obejmuje zarządzanie 

projektem, naukową analizę zagadnienia, wskazanie możliwych scenariuszy i działań oraz 

prezentację wyników w sposób zrozumiały dla laika. Umowa realizowana jest przez 

wykonawcę, któremu przyznano zamówienie na jej wykonanie; może być także, na zasadach 

identycznych do określonych w zaproszeniu do przetargu i po uprzednim zatwierdzeniu przez 

Zespół Ekspertów STOA, wykonywana częściowo przez podwykonawcę będącego osobą 

trzecią, który spełnia takie same wymagania technologiczne bądź naukowe, jak w przypadku 

wykonawcy. Jeżeli właściwy urzędnik zatwierdzający uzna to za stosowne, badania związane 

z weryfikacją technologii lub prognozowaniem naukowym mogą być również przeprowadzane 

przez wykonawców zewnętrznych na podstawie umów indywidualnych.  

 



 

PE422.577/BUR 

3. Umowy z zewnętrznymi dostawcami usług naukowych mogą stanowić, że część ceny, na jaką 

opiewa umowa, nieprzekraczająca 15 %, zostaje przeznaczona na kampanie uświadamiające 

dotyczące danego projektu i go promujące. 

 

 

Artykuł 6 

Badania związane z weryfikacją technologii i prognozowaniem naukowym 

 

1. Celem badań związanych z weryfikacją technologii jest uzyskanie odpowiedzi na 

kompleksowe zagadnienia interdyscyplinarne, istotne w średniej lub długiej perspektywie, 

wiążące się z wpływem postępu naukowo-technicznego na społeczeństwo. Celem badań 

związanych z prognozowaniem naukowym jest analizowanie głównych tendencji 

kształtujących przyszłe społeczeństwo, a także wyzwań politycznych i wyborów stojących 

przed decydentami politycznymi. 

 

2. Wnioski dotyczące badań zatwierdzane są przez Zespół Ekspertów STOA na podstawie 

następujących kryteriów: 

 

- istotność zagadnienia dla prac Parlamentu, 

- naukowo-technologiczny charakter wniosku, 

- strategiczne znaczenie wniosku i jego zgodność z priorytetami określonymi przez Zespół 

Ekspertów STOA, oraz 

- dostępność opracowań naukowych pokrywających się z przedmiotem wniosku. 

 

Jeśli Zespół Ekspertów uzna to za konieczne, przed rozpatrzeniem wniosku należy uzyskać 

zewnętrzną ekspertyzę naukową. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, lecz przy 

głosie przeciwnym wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego właściwego do spraw 

STOA, konieczne jest zatwierdzenie rozstrzygnięcia Zespołu przez Prezydium Parlamentu 

Europejskiego. 

 

3. Wykonawca informuje Zespół Ekspertów STOA o częściowych wynikach badań w ich trakcie 

oraz przedkłada mu sprawozdanie końcowe w formie zrozumiałej dla laika. 

 

4. Zespół Ekspertów STOA może poddać sprawozdanie końcowe ocenie lub rewizji niezależnych 

ekspertów zewnętrznych, jeśli uzna to za konieczne. Do czasu uzyskania takiej oceny lub 

rewizji Zespół może wstrzymać publikację wyników. Ocena lub rewizja mogą być 

opublikowana razem z wynikami badań. W przypadku oceny negatywnej Zespół może podjąć 

decyzję o niepublikowaniu sprawozdania końcowego. 

 

 

Artykuł 7 

Sprawozdanie roczne 

 

STOA publikuje sprawozdanie roczne ze swojej działalności, w tym z realizacji budżetu; 

sprawozdanie przekazuje się Prezydium Parlamentu Europejskiego i publikuje w internecie. 

 

Za sporządzenie sprawozdania rocznego odpowiedzialny jest przewodniczący STOA, a 

sprawozdanie zatwierdza Zespół Ekspertów STOA. 
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Artykuł 8 

Współpraca z innymi instytucjami 

 

STOA, pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu, jest członkiem Sieci Europejskiej 

Parlamentarnej Weryfikacji Technologii (European Parliamentary Technology Assessment 

(EPTA) Network) i wspiera inicjatywy mające na celu ujednolicenie parlamentarnego wymiaru 

EPTA. STOA współpracuje z innymi zespołami parlamentarnymi zajmującymi się weryfikacją 

technologii, wymieniając z nimi wyniki badań. 

 

 

Artykuł 9 

Klauzula rewizyjna 

 

Niniejszy Regulamin będzie przedmiotem oceny przed końcem dziewiątej kadencji Parlamentu w 

oparciu o sprawozdanie o działalności STOA w trakcie dziewiątej kadencji Parlamentu, 

przedłożone Prezydium przez wiceprzewodniczącego Parlamentu właściwego do spraw STOA. 

 

 

 

Artykuł 10 

Postanowienia końcowe 

 

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu 

Parlamentu Europejskiego. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2019 r., 

zastępując Regulamin zmieniony w dniu 1 października 2018 r. 

 


