
       
 
EUROPSKI PARLAMENT     ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI 
Panel za procjenu mogućnosti koje    ZA INTEGRATIVNU BIOETIKU 
daju znanost i tehnologija  
(STOA panel) 
 

 
Poštovani, 
 
pozivamo Vas da sudjelujete na okruglom stolu »Bioetička pitanja i europske 
politike« koji će se održati u Zagrebu, u ponedjeljak, 22. svibnja 2017., s početkom u 
18 sati, u prostoru u kojemu djeluje Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu 
bioetiku (Ivana Lučića 1a, između sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
i zgrade Filozofskog fakulteta).  
  
 

PROGRAM OKRUGLOG STOLA 
 
Pozdravna riječ: 
 

Ante Čović  
voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i prorektor Sveučilišta u Zagrebu  

 
Uvodna izlaganja: 
 

 Iva Rinčić  
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci /  
Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku »Fritz Jahr« Sveučilišta u Rijeci  

Trnoviti put od bioetike u Europi do europske bioetike 

 Paul Rübig 
austrijski zastupnik u Europskom parlamentu i prvi potpredsjednik STOA panela 

Bioetička pitanja i europske politike u kontekstu poljoprivrede 

 Marijana Petir  
hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i članica STOA panela 
Održiva upotreba resursa u kontekstu novih europskih politika 

 Ivica Kelam  
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku /  
Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

Međunarodni trgovinski sporazumi i genetički modificirani organizmi 
 

Rasprava 



Moderator okruglog stola bit će Hrvoje Jurić, glavni tajnik Znanstvenog centra 
izvrsnosti za integrativnu bioetiku i predsjednik Hrvatskog bioetičkog društva. Uvodna 
će izlaganja biti na engleskom jeziku, a diskusija na engleskom i hrvatskom jeziku, uz 
prevođenje.  
 
Okrugli stol »Bioetička pitanja i europske politike« održat će se u sklopu posjete 
delegacije STOA panela (znanstveno-istraživačkog tijela Europskog parlamenta), od 
22. do 24. svibnja 2017, tijekom koje će se delegacija u Zagrebu susresti s 
predstavnicima hrvatskih znanstvenih, obrazovnih, kulturnih i političkih institucija 
(Sveučilište u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Institut 
Ruđer Bošković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski sabor, 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske).  
 
STOA panel (Panel za procjenu mogućnosti koje daju znanost i tehnologija) utemeljen 
je 1987. godine kao savjetodavno tijelo Europskoga parlamenta za pitanja znanosti i 
tehnologije. Njegova je misija da članovima i članicama Europskoga parlamenta nudi 
neovisne stručne procjene znanstvenog i tehnološkog razvoja te predlaže političke 
smjernice povezane s time, kako bi oni mogli donositi informirane odluke vezane uz 
znanost i tehnologiju. STOA panel, kao integralni dio strukture Europskoga 
parlamenta, sastoji se od 25 članova i članica Europskoga parlamenta raznih političkih 
opcija iz raznih zemalja. STOA panel se fokusira na neovisne znanstvene dokaze i 
savjetovanje donositelja političkih odluka u sljedećih pet područja: eko-mobilnost i 
moderna energetska rješenja; održivo upravljanje prirodnim resursima; potencijali i 
izazovi informacijskog društva; zdravlje i nove tehnologije u znanostima o životu; 
znanstvena politika, komunikacija i globalno umrežavanje. 
 
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku proglasio je 10. studenoga 
2014. godine, na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. U 
mrežu Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, uz Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu (Centar za integrativnu bioetiku) kao instituciju nositeljicu, 
uključeno je još šest institucija: Sveučilište u Rijeci (Dokumentacijsko-istraživački 
centar za europsku bioetiku »Fritz Jahr«); Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
(Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini); Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu (Centar za integrativnu bioetiku); Sveučilište J. J. Strossmayera u 
Osijeku (Centar za integrativnu bioetiku); Sveučilište u Zagrebu (Sveučilišni centar za 
integrativnu bioetiku); te Hrvatsko filozofsko društvo (Referalni centar za bioetiku u 
jugoistočnoj Europi). Centar, u čiji je rad uključeno više od stotinu hrvatskih i 
inozemnih znanstvenika, zasniva se na ideji integrativne bioetike, a djeluje prema 
znanstvenom programu koji obuhvaća različite vidove djelatnosti: znanstveno-
istraživačku djelatnost; izgradnju znanstvene infrastrukture; edukaciju; publicističku 
djelatnost; znanstveni dijalog; međunarodnu suradnju; te implementaciju 
istraživačkih rezultata. 


