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Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Titlul V – Capitolul 3 – Articolul 130 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 130a 

Interpelări minore cu solicitare de 

răspuns scris 

 1. Prin interpelările minore, care constau 

în întrebări cu solicitare de răspuns scris, 

o comisie, un grup politic sau cel puțin 

cinci la sută dintre membrii care compun 

Parlamentul pot solicita Consiliului, 

Comisiei sau Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate să furnizeze informații cu 

privire la chestiuni specifice. 

 Aceste întrebări sunt prezentate 

Președintelui, care, sub rezerva 

conformității lor cu Regulamentul de 

procedură în general și cu criteriile 

prevăzute într-o anexă la Regulamentul 

de procedură1a, solicită destinatarului să 

răspundă în termen de două săptămâni; 

Președintele poate extinde acest termen în 

urma consultării autorilor întrebărilor. 

 2. Întrebările se publică, însoțite de 

răspuns, pe site-ul de internet al 

Parlamentului. 

 ____________________________ 

1a A se vedea anexa III. 

Or. en 



 

AM\1112140RO.docx  PE596.594v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.12.2016 A8-0344/296 

Amendamentul  296 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht și alții 

 

Raport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European 

2016/2114(REG) 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European 

Titlul V – Capitolul 3 – Articolul 130 b (nou)  

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 130b 

 Interpelări majore cu solicitare de 

răspuns scris și dezbatere 

 1. Interpelările majore constau în 

întrebări cu solicitare de răspuns scris și 

dezbatere care pot fi adresate de o 

comisie, un grup politic sau cel puțin 

cinci la sută dintre deputații care compun 

Parlamentul Consiliului, Comisiei sau 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate. 

Întrebările pot include o scurtă expunere 

de motive. 

 Aceste întrebări sunt prezentate în scris 

Președintelui, care, sub rezerva 

conformității lor cu Regulamentul de 

procedură în general și cu criteriile 

prevăzute într-o anexă la Regulamentul 

de procedură1a, informează imediat 

destinatarul despre întrebare, solicitându-

i să comunice dacă va răspunde și, în caz 

afirmativ, când. 

 2. La primirea răspunsului scris, 

interpelarea majoră este înscrisă pe 

proiectul de ordine de zi a Parlamentului, 

în conformitate cu procedura stabilită la 

articolul 149 din Regulamentul de 

procedură. Trebuie să se organizeze o 
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dezbatere în cazul în care acest lucru este 

solicitat de o comisie, un grup politic sau 

cel puțin cinci la sută dintre membrii care 

compun Parlamentul. 

 3. Dacă destinatarul întrebării refuză să 

ofere un răspuns sau nu răspunde în trei 

săptămâni, întrebarea este înscrisă pe 

proiectul de ordine de zi. Trebuie să se 

organizeze o dezbatere în cazul în care 

acest lucru este solicitat de o comisie, un 

grup politic sau cel puțin cinci la sută 

dintre membrii care compun Parlamentul. 

Înainte de dezbatere, unul dintre autorii 

întrebării poate fi autorizat să expună 

motive suplimentare în sprijinul întrebării 

adresate. 

 4. Unul dintre autorii întrebării poate 

dezvolta întrebarea. Răspunsul este dat de 

un membru al instituției în cauză. 

 Articolul 123 alineatele (2)-(5) privind 

depunerea și votarea propunerilor de 

rezoluție se aplică mutatis mutandis. 

 5. Întrebările se publică, însoțite de 

răspuns, pe site-ul de internet al 

Parlamentului. 

 ____________________________ 

1a A se vedea anexa III. 

Or. en 
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Textul în vigoare Amendamentul 

Criterii privind întrebările cu solicitare de 

răspuns scris adresate în temeiul articolelor 

130 și 131 

Criterii privind întrebările cu solicitare de 

răspuns scris adresate în temeiul articolelor 

130, 130a, 130b și 131 

Or. en 

 

 

 


