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2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος V – κεφάλαιο 3 – άρθρο 130 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 130α 

Ήσσονος σημασίας επερωτήσεις με 

αίτημα γραπτής απάντησης 

 1. Σε ήσσονος σημασίας επερωτήσεις υπό 

μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής 

απάντησης, μια επιτροπή, μια πολιτική 

ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το 

Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 

Ασφαλείας να παράσχει στοιχεία για 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

 Κάθε τέτοια ερώτηση υποβάλλεται στον 

Πρόεδρο ο οποίος, εφόσον η ερώτηση 

συνάδει γενικά με τον παρόντα 

Κανονισμό και πληροί τα κριτήρια που 

ορίζονται σε παράρτημα του παρόντος 

Kανονισμού1α, ζητεί από τον αποδέκτη να 

απαντήσει εντός δύο εβδομάδων· Ο 

Πρόεδρος μπορεί να παρατείνει την 

προθεσμία, σε συνεννόηση με τον 

ερωτώντα. 

 2. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε 

αυτές αναρτώνται στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου. 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 130β 

 Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με 

αίτημα γραπτής απάντησης 

ακολουθούμενης από συζήτηση 

 1. Σε μείζονος σημασίας επερωτήσεις υπό 

μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής 

απάντησης ακολουθούμενης από 

συζήτηση, μια επιτροπή, μια πολιτική 

ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει ερώτηση 

στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 

Ασφαλείας. Οι ερωτήσεις μπορούν να 

περιλαμβάνουν μια σύντομη αιτιολόγηση. 

 Κάθε τέτοια ερώτηση υποβάλλεται 

γραπτώς στον Πρόεδρο ο οποίος, εφόσον 

η ερώτηση συνάδει γενικά με τον 

παρόντα Κανονισμό και πληροί τα 

κριτήρια που ορίζονται σε παράρτημα 

του παρόντος Kανονισμού1α, ενημερώνει 

αμέσως τον αποδέκτη για την ερώτηση 

και του ζητεί να διευκρινίσει εάν θα 

απαντήσει ή όχι και, εάν ναι, πότε· 

 2. Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, η 

μείζονος σημασίας επερώτηση 

εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας 
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διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με 

τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 149. Συζήτηση διεξάγεται εάν 

τούτο ζητηθεί από μια επιτροπή, μια 

πολιτική ομάδα ή το πέντε τοις εκατό 

τουλάχιστον των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 

 3. Εάν ο αποδέκτης αρνηθεί να 

απαντήσει στην ερώτηση ή δεν το πράξει 

εντός τριών εβδομάδων, η ερώτηση 

εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης. Συζήτηση διεξάγεται εάν τούτο 

ζητηθεί από μια επιτροπή, μια πολιτική 

ομάδα ή το πέντε τοις εκατό τουλάχιστον 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. Πριν από τη συζήτηση, ένας 

εκ των ερωτώντων δύναται να λάβει 

άδεια να διατυπώσει συμπληρωματική 

αιτιολόγηση για την ερώτηση. 

 4. Ένας από τους ερωτώντες μπορεί να 

αναπτύξει την ερώτηση. Ένα μέλος του 

ερωτωμένου οργάνου απαντά στην 

ερώτηση. 

 Ως προς την κατάθεση και ψήφιση 

προτάσεων ψηφίσματος, εφαρμόζεται 

κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 

2 έως 5. 

 5. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε 

αυτές αναρτώνται στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου. 

 ____________________________ 

1α Βλέπε Παράρτημα III. 

Or. en 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κριτήρια για τις ερωτήσεις με αίτηση για 

γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 

130 και 131 
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