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Изменение 73
Йорг Мойтен
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Доклад A8-0462/2018
Ричард Корбът
Изменения на Правилника за дейността на Парламента
(2018/2170(REG))

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 130 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Въпросите се внасят в 
електронен формат. Всеки член на ЕП 
може да внесе най-много 20 въпроса в 
рамките на три последователни месеца.

3. Всеки член на ЕП, политическа 
група или комисия може да внесе най-
много 20 въпроса в рамките на три 
последователни месеца. По правило 
адресатът отговаря на въпросите в 
срок от три седмици от датата на 
изпращането им. При все това всеки 
член на ЕП, както и всяка 
политическа група или комисия може 
всеки месец да определя три от 
своите въпроси като „въпрос от 
първостепенна важност“, на който 
адресатът следва да отговори в срок 
от една седмица от датата на 
изпращането му.

Or. en

Обосновка

Ако стремежът на Парламента е да бъде ефективен коректив на Комисията и 
Съвета, крайният срок за отговор на въпросите трябва да бъде съкратен.
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2. При получаване на писмения 
отговор съответното запитване се 
включва в проекта на дневен ред на 
Парламента в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 149. 
Задължително се провеждат 
разисквания, ако това е поискано от 
комисия, политическа група или най-
малко пет процента от членовете на 
ЕП.

2. При получаване на писмения 
отговор, ако членове на ЕП или 
политическа група(-и), достигаща(-и) 
поне ниския праг, поискат това, 
съответното запитване се включва в 
окончателния проект на дневен ред на 
Парламента в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 149, и 
при спазване на разпоредбите на 
параграф 3а.

Or. en


