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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τήρηση των 
προθεσμιών απάντησης σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από την Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 230 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002856/2019 προς την 
Επιτροπή που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού, και την 
αντίστοιχη απάντηση του πρώτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 138 του Κανονισμού του και τις προθεσμίες που ορίζονται 
στην παράγραφο 3 για την απάντηση ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο (2014-2019) 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 43 249 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, από τις οποίες, 
ωστόσο, μόνο 13 882 απαντήθηκαν εντός του χρονικού πλαισίου που όρισε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης αφορούν συχνά 
επείγοντα ζητήματα που επιβάλλουν έγκαιρη ανταπόκριση εκ μέρους του αποδέκτη 
τους, ούτως ώστε, εάν είναι απαραίτητο, να καθίσταται δυνατή η λήψη περαιτέρω 
μέτρων το συντομότερο δυνατόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτήσεις προς την Επιτροπή αποτελούν απαραίτητο μέσο 
για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας·

1. φρονεί ότι η Επιτροπή δεν αποδίδει στον δέοντα βαθμό την οφειλόμενη προτεραιότητα 
στο εν λόγω μέσο άσκησης ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τις διαδικασίες της, ώστε να απαντώνται 
εμπρόθεσμα όλες οι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης·

3. ζητεί να τίθενται αυτομάτως στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της 
αρμόδιας επιτροπής όλες οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν από τον αποδέκτη τους 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 138 παράγραφος 3 του Κανονισμού.


