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 Artykuł 130a 

Interpelacje dotyczące kwestii 

drugorzędnych wymagające odpowiedzi 

na piśmie 

 1. W interpelacjach dotyczących kwestii 

drugorzędnych składających się z pytań 

wymagających odpowiedzi na piśmie 

komisja, grupa polityczna lub co najmniej 

5% zasiadających w Parlamencie może się 

zwrócić do Rady, Komisji lub 

Wiceprzewodniczącego Komisji / 

Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

o przedstawienie informacji dotyczących 

konkretnie wskazanych kwestii. 

 Pytania takie przedkłada się 

przewodniczącemu, który, z zastrzeżeniem 

że są one ogólnie zgodne z Regulaminem 

oraz kryteriami ustanowionymi w 

załączniku do Regulaminu1a, zwraca się 

do adresatów z wnioskiem o udzielenie 

odpowiedzi w terminie dwóch tygodni; w 

porozumieniu z autorami pytania 

Przewodniczący może przedłużyć ten 

termin. 

 2. Pytania wraz z odpowiedziami są 

publikowane na stronie internetowej 

Parlamentu. 

 ____________________________ 

1a Zob. załącznik III. 
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 Artykuł 130b 

 Interpelacje dotyczące kwestii 

pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi 

na piśmie i debaty 

 1. W interpelacjach dotyczących kwestii 

pierwszorzędnych składających się z pytań 

wymagających odpowiedzi na piśmie i 

debaty komisja, grupa polityczna lub co 

najmniej 5% zasiadających w 

Parlamencie może się zwrócić do Rady, 

Komisji lub Wiceprzewodniczącego 

Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii 

ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa. Pytania mogą zawierać 

krótkie uzasadnienie. 

 Pytania takie przedkłada się na piśmie 

przewodniczącemu, który, z zastrzeżeniem 

że są ogólnie zgodne z Regulaminem oraz 

kryteriami ustanowionymi w załączniku 

do Regulaminu1a, niezwłocznie informuje 

adresatów pytań i zwraca się do nich o 

informację, czy na pytanie zostanie 

udzielona odpowiedź, a jeśli tak, to kiedy. 

 2. Po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie 

interpelacje dotyczące kwestii 

pierwszorzędnych zostają wpisane do 

projektu porządku dziennego posiedzenia 

plenarnego Parlamentu zgodnie z 

procedurą przewidzianą w art. 149. Na 

wniosek komisji, grupy politycznej lub co 
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najmniej pięciu procent liczby posłów 

zasiadających w Parlamencie należy 

przeprowadzić debatę w komisji. 

 3. Jeżeli adresat odmawia udzielenie 

odpowiedzi na pytanie lub nie jest w stanie 

tego uczynić w ciągu trzech tygodni, 

pytanie zostaje wpisane do projektu 

porządku dziennego. Na wniosek komisji, 

grupy politycznej lub co najmniej pięciu 

procent liczby posłów zasiadających w 

Parlamencie należy przeprowadzić debatę 

w komisji. Przed rozpoczęciem debaty 

jednemu z autorów pytania można 

udzielić głosu, by przedstawił dodatkowe 

powody zadania pytania. 

 4. Jeden z autorów pytania może je 

rozwinąć. Odpowiedzi udziela jeden z 

członków instytucji, której ono dotyczy. 

 Artykuł 123 ust. 2–5, dotyczący składania 

projektów rezolucji i głosowania nad 

nimi, stosuje się odpowiednio. 

 5. Pytania wraz z odpowiedziami są 

publikowane na stronie internetowej 

Parlamentu. 

 ____________________________ 

1a Zob. załącznik III. 

Or. en 
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