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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής 
μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο 
είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια 
κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών.

3. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή 
επιτροπή μπορεί να υποβάλει κατ’ 
ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη 
διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών 
μηνών. Κατά κανόνα, οι ερωτήσεις 
απαντώνται από τον παραλήπτη εντός 
τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή τους 
σε αυτόν. Ωστόσο, κάθε βουλευτής, 
πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε 
μήνα να χαρακτηρίζει τρεις από τις 
ερωτήσεις του ως «ερωτήσεις 
προτεραιότητας» οι οποίες απαντώνται 
από τον παραλήπτη εντός μίας 
εβδομάδας από τη διαβίβασή τους σε 
αυτόν.
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Αιτιολόγηση

Εάν η επιθυμία του Κοινοβουλίου είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου, η προθεσμία απάντησης στις ερωτήσεις πρέπει να συντομευθεί.
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2. Με τη λήψη της γραπτής 
απάντησης, η μείζονος σημασίας 
επερώτηση εγγράφεται στο σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 149. Συζήτηση 
διεξάγεται εάν τούτο ζητηθεί από μία 
επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή 
τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

2. Με τη λήψη της γραπτής 
απάντησης, εφόσον το ζητήσουν 
βουλευτές ή μία πολιτική ομάδα ή 
περισσότερες πολιτικές ομάδες που 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο χαμηλό 
ελάχιστο όριο, η μείζονος σημασίας 
επερώτηση εγγράφεται στο τελικό σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 149 και με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3α.
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