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V osa – 3. peatükk – artikkel 130 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 130 a 

Lühemad kirjalikult vastatavad 

arupärimised 

 1. Lühemate arupärimistega, mis 

koosnevad kirjalikult vastatavatest 

küsimustest, võivad parlamendikomisjon, 

fraktsioon või vähemalt viis protsenti 

parlamendi liikmetest paluda nõukogul, 

Euroopa Komisjonil või Euroopa 

Komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal esitada teavet konkreetselt 

kindlaks määratud teemadel. 

 Küsimused esitatakse presidendile, kes – 

tingimusel, et küsimused on kooskõlas 

kodukorraga üldiselt ja vastavad 

kodukorra lisas1 a sätestatud 

kriteeriumidele – palub adressaadil 

vastata kahe nädala jooksul; president 

võib tähtaega küsimuse esitajatega 

konsulteerides pikendada. 

 2. Küsimused ja vastused avaldatakse 

parlamendi veebisaidil. 

 ____________________________ 

1 a Vt III lisa. 

Or. en 
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V osa – 3. peatükk – artikkel 130 b (uus)  

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 130 b 

 Põhjalikumad kirjalikult vastatavad 

arupärimised koos aruteluga 

 1. Põhjalikumaid arupärimisi, mis 

koosnevad kirjalikult vastatavatest 

küsimustest koos aruteluga, võivad 

parlamendikomisjon, fraktsioon või 

vähemalt viis protsenti parlamendi 

liikmetest esitada nõukogule, Euroopa 

Komisjonile või Euroopa Komisjoni 

asepresidendile ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgele esindajale. 

Küsimustele võib olla lisatud lühike 

seletuskiri. 

 Küsimused esitatakse kirjalikult 

presidendile, kes – tingimusel, et need on 

kooskõlas kodukorraga üldiselt ja 

vastavad kodukorra lisas1 a sätestatud 

kriteeriumidele – teavitab viivitamata 

küsimuse adressaati ning palub 

adressaadil teatada, kas ja millal 

küsimusele vastatakse. 

 2. Pärast kirjaliku vastuse saamist 

kantakse põhjalikum arupärimine 

parlamendi päevakorra projekti vastavalt 

artiklis 149 sätestatud korrale. Kui 

parlamendikomisjon, fraktsioon või 

vähemalt viis protsenti parlamendi 

liikmetest seda nõuab, tuleb korraldada 
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 3. Kui adressaat keeldub küsimusele 

vastamast või ei vasta kolme nädala 

jooksul, kantakse küsimus päevakorra 

projekti. Kui parlamendikomisjon, 

fraktsioon või vähemalt viis protsenti 

parlamendi liikmetest seda nõuab, tuleb 

korraldada arutelu. Enne arutelu võib 

ühele küsimuse esitajatest anda võimaluse 

küsimust täiendavalt põhjendada. 

 4. Üks küsimuse esitajatest võib küsimuse 

ette kanda. Üks asjaomase institutsiooni 

liige vastab. 

 Artikli 123 lõikeid 2–5 resolutsiooni 

ettepanekute esitamise ja nende 

hääletusele panemise kohta kohaldatakse 

vajalike muudatustega. 

 5. Küsimused ja vastused avaldatakse 

parlamendi veebisaidil. 

 ____________________________ 

1 a Vt III lisa. 

Or. en 
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III lisa – pealkiri 1  

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

Artiklite 130 ja 131 alusel esitatavatele 

kirjalikult vastatavatele küsimustele 

kohaldatavad kriteeriumid 

Artiklite 130, 130 a, 130 b ja 131 alusel 

esitatavatele kirjalikult vastatavatele 

küsimustele kohaldatavad kriteeriumid 

Or. en 

 

 

 


