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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно спазването на 
сроковете, в които Комисията трябва да отговори на парламентарните въпроси

Европейският парламент,

– като взе предвид член 230 от ДФЕС,

– като взе предвид въпрос P-002856/2019 с искане за писмен отговор до Комисията 
съгласно член 138 от Правилника за дейността и отговора на първия заместник-
председател на Комисията,

– като взе предвид член 138 от Правилника за дейността и определените в параграф 
3 срокове, в които трябва да се отговори на въпросите д искане за писмен отговор,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че по време на последния парламентарен мандат (2014—
2019 г.) Комисията е получила 43249 парламентарни въпроса, но че едва 13882 от 
тях са получили отговор в срока, определен от Европейския парламент;

Б. като има предвид, че въпросите с искане за писмен отговор често се отнасят до 
неотложни въпроси, които изискват задължително своевременна реакция от 
страна на адресата, така че при необходимост да могат да бъдат предприемани по-
нататъшни действия възможно най-бързо;

В. като има предвид, че въпросите, отправяни към Комисията, са незаменими 
инструменти за парламентарен контрол върху изпълнителната власт;

1. счита , че приоритетът, който Комисията дължи да отдава на инструмента за 
контрол от страна на Европейския парламент, не е достатъчен;

2. призовава Комисията да подобри своите процедури, така че на всички въпроси с 
искане за писмен отговор да бъде даван своевременен отговор;

3. изисква при наличието на въпрос, на който адресатът не е дал отговор в срока, 
предвиден в член 138, параграф 3 от Правилника за дейността, този въпрос да 
бъде включван автоматично и без изключение в дневния ред на следващото 
заседание на компетентната комисия.


