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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 130a  

Mindre interpellationer för skriftliga svar 

 1. Vid mindre interpellationer, bestående 

av frågor för skriftliga svar, kan rådet, 

kommissionen eller vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik uppmanas av ett utskott, 

en politisk grupp eller minst fem procent 

av parlamentets ledamöter att lämna 

information om särskilda frågor. 

 Sådana frågor ska överlämnas till 

talmannen, som – under förutsättning att 

frågorna följer arbetsordningen i 

allmänhet och uppfyller de kriterier som 

fastställs i en bilaga till denna 

arbetsordning1a – ska be mottagaren att 

svara inom två veckor. Talmannen får 

förlänga denna tidsfrist i samråd med 

frågeställarna. 

 2. Frågor och svar ska offentliggöras på 

parlamentets webbplats. 

 ____________________________ 

1a Se bilaga III. 

Or. en 
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 Artikel 130b 

 Större interpellationer för skriftliga 

frågor med debatt 

 1. Vid större interpellationer, bestående av 

frågor för skriftliga svar med debatt, kan 

frågorna ställas till rådet, kommissionen 

eller vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik av ett utskott, en politisk 

grupp eller minst fem procent av 

parlamentets ledamöter. Frågorna kan 

inkludera en kortfattad motivering. 

 Sådana frågor ska överlämnas i skriftlig 

form till talmannen, som – under 

förutsättning att frågorna följer 

arbetsordningen i allmänhet och uppfyller 

de kriterier som fastställs i en bilaga till 

denna arbetsordning1a – omedelbart ska 

meddela frågans mottagare och be denne 

ange huruvida frågan kommer att 

besvaras, och när detta i så fall kommer 

att ske. 

 2. Vid mottagande av det skriftliga svaret 

ska den större interpellationen föras upp 

på parlamentets förslag till 

föredragningslista i enlighet med 

förfarandet i artikel 149. En debatt måste 

hållas om ett utskott, en politisk grupp 
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eller minst fem procent av 

parlamentsledamöterna så begär. 

 3. Om mottagaren av frågan nekar att 

besvara frågan eller underlåter att göra 

det inom de kommande tre veckorna ska 

frågan föras upp på förslaget till 

föredragningslista. En debatt måste hållas 

om ett utskott, en politisk grupp eller 

minst fem procent av parlamentets 

ledamöter så begär. Före debatten kan en 

av frågeställarna ges tillåtelse att ange 

ytterligare motiveringar för frågan. 

 4. En av frågeställarna får utveckla 

frågan. En ledamot av den berörda 

institutionen ska besvara frågan. 

 Artikel 123.2-123.5, som avser ingivande 

av och omröstning om resolutionsförslag, 

ska gälla i tillämpliga delar. 

 5. Frågor och svar ska offentliggöras på 

parlamentets webbplats. 

 ____________________________ 

1a Se bilaga III. 

Or. en 
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Kriterier för frågor för skriftligt besvarande 

enligt artiklarna 130 och 131 

Kriterier för frågor för skriftligt besvarande 

enligt artiklarna 130 130a, 130b och131 

Or. en 

 

 

 


