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Alteração 73
Jörg Meuthen
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0462/2018
Richard Corbett
Alterações ao Regimento do Parlamento
(2018/2170(REG))

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 130 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. As perguntas são apresentadas em 
formato eletrónico. Cada deputado pode 
apresentar, no máximo, 20 perguntas 
durante um período de três meses 
consecutivos.

3. Cada deputado, grupo político ou 
comissão parlamentar pode apresentar, no 
máximo, 20 perguntas durante um período 
de três meses consecutivos. Regra geral, o 
destinatário responde à pergunta no prazo 
de três semanas depois de lhe ter sido 
transmitida. Porém, cada deputado, grupo 
político ou comissão parlamentar pode 
designar mensalmente três das suas 
perguntas como «pergunta prioritária», a 
qual deverá obter resposta do destinatário 
no prazo de uma semana depois de lhe ter 
sido transmitida.

Or. en

Justificação

Se a vontade do Parlamento for proceder a um controlo eficaz da Comissão e do Conselho, o 
prazo para responder às perguntas deve ser reduzido.
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Alteração 74
Jörg Meuthen
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0462/2018
Richard Corbett
Alterações ao Regimento do Parlamento
(2018/2170(REG))

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 130-B – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Após receção da resposta por 
escrito, a interpelação extensa é inscrita no 
projeto de ordem do dia do Parlamento, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 149.º. Realiza-se um 
debate, se uma comissão, um grupo 
político ou um mínimo de cinco por cento 
dos deputados que compõem o 
Parlamento o solicitarem.

2. Após receção da resposta por 
escrito, e caso os deputados ou o grupo 
político ou os grupos políticos que 
atinjam, pelo menos, o limiar baixo assim 
o solicitem, a interpelação extensa é 
inscrita no projeto definitivo de ordem do 
dia do Parlamento, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 149.º e 
sem prejuízo do disposto no n.º 3-A.

Or. en


