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Ändringsförslag 3
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod 
vid tidpunkter som bestäms av 
parlamentet på förslag av
talmanskonferensen.

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod
i nittio minuter och ha ett särskilt 
övergripande tema som bestäms av 
talmanskonferensen i princip en månad 
före sammanträdesperioden.

2. Under en och samma 
sammanträdesperiod får ingen ledamot 
ställa mer än en fråga till kommissionen.

2. De kommissionsledamöter som 
talmanskonferensen inbjuder att 
medverka ska ha ett ansvarsområde som 
är relaterat till det särskilda övergripande 
tema som frågorna till dem ska röra. 
Normalt ska högst två 
kommissionsledamöter medverka per 
sammanträdesperiod, men det ska finnas 
möjlighet att låta även en tredje medverka 
beroende på det särskilda övergripande 
tema som valts för frågestunden.

3. Frågor ska inges skriftligen till 
talmannen, som avgör deras tillåtlighet 
och den ordning i vilken de ska 
behandlas. Frågeställaren ska omgående 
underrättas om beslutet.

3. De ledamöter som får ställa sin fråga 
till en av kommissionsledamöterna ska 
utses genom lottning enligt följande:

– En timme före frågestunden placeras 
två lotturnor vid ingången till plenisalen.

– Ledamöter som önskar ställa en fråga 
skriver sitt namn på en lottsedel som de 
lägger i en av lotturnorna.

– Talmannen förklarar frågestunden 
öppnad och iläggningen av lottsedlar 
avslutad.

– Talmannen drar en lottsedel i taget och 
uppmanar den ledamot vars namn står på 
lottsedeln att ställa sin fråga till ansvarig 
kommissionsledamot. Ledamoten får en 
minut på sig för att ställa frågan och 
kommissionsledamoten två minuter för att 
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besvara den. I undantagsfall får 
talmannen acceptera en följdfråga på 
trettio sekunder från en närvarande 
ledamot, om talmannen anser att 
kommissionsledamotens svar förtjänar en 
uppföljning. Kommissionsledamoten ska 
då ges två minuter för sitt svar.

4. Närmare bestämmelser om förfarandet 
ska fastställas genom riktlinjer som ingår 
i en bilaga till arbetsordningen17.

4. Talmannen får avgöra en frågas 
tillåtlighet om frågan inte har ett direkt 
samband med det särskilda övergripande 
tema som valts. Följdfrågor ska på samma 
sätt ha ett direkt samband med 
huvudfrågan.

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.

_______________
17 Se bilaga II.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 1 i förslaget till betänkande. Ändringarna rör 
punkt 3 första strecksatsen i förslaget till betänkande samt nuvarande punkt 4 i 
arbetsordningen.

Ändringsförslag 4
Gerald Häfner
för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod 
vid tidpunkter som bestäms av 

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod 
i nittio minuter och ha ett särskilt 
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parlamentet på förslag av
talmanskonferensen.

övergripande tema som bestäms av 
talmanskonferensen i princip en månad 
före sammanträdesperioden.

2. Under en och samma 
sammanträdesperiod får ingen ledamot 
ställa mer än en fråga till kommissionen.

2. De kommissionsledamöter som 
talmanskonferensen inbjuder att 
medverka ska ha ett ansvarsområde som 
är relaterat till det särskilda övergripande 
tema som frågorna till dem ska röra. 
Normalt ska högst två 
kommissionsledamöter medverka per 
sammanträdesperiod, men det ska finnas 
möjlighet att låta även en tredje medverka 
beroende på det särskilda övergripande 
tema som valts för frågestunden.

3. Frågor ska inges skriftligen till 
talmannen, som avgör deras tillåtlighet 
och den ordning i vilken de ska 
behandlas. Frågeställaren ska omgående 
underrättas om beslutet.

3. De ledamöter som får ställa sin fråga 
till en av kommissionsledamöterna ska för 
den första halvan av frågestunden, så som 
den beskrivs i punkt 1, utses från de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter. För den 
andra halvan av frågestunden ska de 
utses genom lottning enligt följande:

– En timme före frågestunden placeras 
två lotturnor vid ingången till plenisalen.

– Ledamöter som önskar ställa en fråga 
skriver sitt namn på en lottsedel som de 
lägger i en av lotturnorna.

– Talmannen förklarar frågestunden 
öppnad och iläggningen av lottsedlar 
avslutad.

– Talmannen drar en lottsedel i taget och 
uppmanar den ledamot vars namn står på 
lottsedeln att ställa sin fråga till ansvarig 
kommissionsledamot. Ledamoten får en 
minut på sig för att ställa frågan och 
kommissionsledamoten två minuter för att 
besvara den. I undantagsfall får 
talmannen acceptera en följdfråga på 
trettio sekunder från en närvarande 
ledamot, om talmannen anser att 
kommissionsledamotens svar förtjänar en 
uppföljning. Kommissionsledamoten ska 
då ges två minuter för sitt svar.

4. Närmare bestämmelser om förfarandet 
ska fastställas genom riktlinjer som ingår 

4. Talmannen får avgöra en frågas 
tillåtlighet om frågan inte har ett direkt 



PE526.250v01-00 6/23 AM\1014752SV.doc

SV

i en bilaga till arbetsordningen17. samband med det övergripande tema som 
valts. Följdfrågor ska på samma sätt ha 
ett direkt samband med huvudfrågan.

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.

___________
17 Se bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 5
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod 
vid tidpunkter som bestäms av 
parlamentet på förslag av
talmanskonferensen.

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod 
och ha ett särskilt övergripande tema som 
bestäms av talmanskonferensen en månad 
före sammanträdesperioden.

Or. en

Ändringsförslag 6
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Under en och samma
sammanträdesperiod får ingen ledamot 

2. De kommissionsledamöter som 
talmanskonferensen inbjuder att 
medverka ska ha ett ansvarsområde som 
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ställa mer än en fråga till kommissionen. är relaterat till det särskilda övergripande 
tema som frågorna till dem ska röra. 
Normalt ska högst två 
kommissionsledamöter medverka per 
sammanträdesperiod.

Or. en

Ändringsförslag 7
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Frågor ska inges skriftligen till 
talmannen, som avgör deras tillåtlighet 
och den ordning i vilken de ska 
behandlas. Frågeställaren ska omgående 
underrättas om beslutet.

3. De ledamöter som får ställa sin fråga 
till en av kommissionsledamöterna i 
enlighet med de riktlinjer som ingår i en 
bilaga till denna arbetsordning16a ska 
utses genom lottning enligt följande:

– Trettio minuter före frågestunden ska 
en lotturna placeras på talmannens 
podium.

– Ledamöter som önskar ställa en fråga 
får inte lägga i mer än en lottsedel.

– Talmannen förklarar frågestunden 
öppnad och iläggningen av lottsedlar 
avslutad.

– Talmannen drar en lottsedel i taget och 
uppmanar den utsedda ledamoten att 
ställa sin fråga till ansvarig 
kommissionsledamot. Ledamoten får följa 
upp svaret med en följdfråga.

_______________
16a Se bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 8
Andrew Duff
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Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen. 

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
Europeiska rådets ordförande, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen. 

Or. en

Ändringsförslag 9
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till ordföranden för 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen 
eller kommissionens vice 
ordförande/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
enlighet med de riktlinjer som ingår i en 
bilaga till arbetsordningen18. Frågeställaren 
får själv avgöra vad frågorna ska handla 
om. 

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till ordföranden för 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen 
eller kommissionens vice 
ordförande/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik i 
enlighet med de kriterier som ingår i en 
bilaga till arbetsordningen18. Frågeställaren 
får själv avgöra vad frågorna ska handla 
om. 

__________ _________
18 Se bilaga III. 18 Se bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 10
Zita Gurmai
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Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Sådana frågor ska skriftligen inges till 
talmannen, som ska vidarebefordra dem 
till mottagarna. I tveksamma fall ska 
talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig 
eller inte. Talmannens beslut ska meddelas 
frågeställaren.

2. Sådana frågor ska inges till talmannen. I 
tveksamma fall ska talmannen avgöra om 
en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens 
beslut ska inte uteslutande grundas på 
bestämmelserna i den bilaga som avses i 
punkt 1 utan på bestämmelserna i denna 
arbetsordning i allmänhet. Talmannens 
beslut ska meddelas frågeställaren.

Or. en

Ändringsförslag 11
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Frågorna ska inges i elektroniskt 
format. Varje ledamot får inge högst fem 
frågor per månad.

I undantagsfall får ytterligare frågor 
godtas i pappersformat genom en 
handling som inges till den berörda 
avdelningen inom parlamentets 
generalsekretariat och som läggs fram 
och undertecknas personligen av 
ledamoten.

Talmanskonferensen ska, när ett år har 
gått av den åttonde valperioden, göra en 
bedömning av systemet med ytterligare 
frågor och kan då rekommendera 
parlamentet att andra stycket ska upphöra 
att gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Frågor som kräver ett omedelbart svar, 
men inte någon ingående undersökning 
(prioriterade frågor), ska besvaras inom 
tre veckor efter det att de översänts till 
mottagarna. Varje ledamot har rätt att 
ställa en prioriterad fråga per månad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 13
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Andra frågor (icke-prioriterade frågor) 
ska besvaras senast sex veckor efter det att 
de ingetts till mottagarna.

Frågorna ska besvaras senast sex veckor 
efter det att de meddelats mottagarna. I 
motiverade brådskande fall kan 
talmannen begära att frågan besvaras 
inom tre veckor.

Or. en

Ändringsförslag 14
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Ledamöter ska ange vilken typ av fråga 
det rör sig om. Talmannen ska fatta det 
slutliga beslutet.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 15
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Andra frågor (icke-prioriterade frågor) ska 
besvaras senast sex veckor efter det att de 
ingetts till mottagarna.

Andra frågor (icke-prioriterade frågor) ska 
besvaras senast sex veckor efter det att de 
ingetts till mottagarna. Varje ledamot får 
inge högst sex icke-prioriterade frågor per 
månad.

Or. en

Motivering

Kommissionen översköljs av parlamentets frågor för skriftligt besvarande. Under 2011 ingavs 
sammanlagt 12 093 sådana frågor. Bara 100 parlamentsledamöter stod för så många som 
9 216 av dessa frågor (76 procent), vilket i genomsnitt innebär 77 frågor per månad från var 
och en av dessa parlamentsledamöter. Under 2013 ingavs 32 procent av frågorna för 
skriftligt besvarande av bara tio parlamentsledamöter, och 45 procent av bara 20 ledamöter. 
Av de sammanlagt 13 493 frågorna för skriftligt besvarande under 2013 ingav en 
parlamentsledamot 890 frågor. Därför skulle införandet av ett tak för antalet sådana frågor 
per månad radikalt minska det antal frågor som inges av en minoritet och samtidigt inte 
påverka flertalet ledamöter.

Ändringsförslag 16
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. Frågor och svar ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

5. Frågor och svar ska offentliggöras på 
parlamentets webbplats.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till Europeiska 
centralbanken i enlighet med de riktlinjer 
som ingår i en bilaga till arbetsordningen19.

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till Europeiska 
centralbanken i enlighet med de riktlinjer 
som ingår i en bilaga till arbetsordningen19. 
Frågeställaren får själv avgöra vad 
frågorna ska handla om.

_________ _________
19 Se bilaga III. 19 Se bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 18
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till Europeiska 
centralbanken i enlighet med de riktlinjer 
som ingår i en bilaga till arbetsordningen19.

1. Alla ledamöter får per månad ställa upp 
till sex frågor för skriftligt besvarande till 
Europeiska centralbanken i enlighet med 
de riktlinjer som ingår i en bilaga till 
arbetsordningen19.

___________ ___________
19 Se bilaga III. 19 Se bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 19
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Sådana frågor ska inges skriftligen till 
det ansvariga utskottets ordförande som 
ska översända frågorna till Europeiska 
centralbanken.

2. Sådana frågor ska inges skriftligen till 
det ansvariga utskottets ordförande som 
ska översända frågorna till Europeiska 
centralbanken. I tveksamma fall ska 
ordföranden avgöra om en fråga är 
tillåtlig eller inte. Ordförandens beslut ska 
meddelas frågeställaren.

Or. en

Ändringsförslag 20
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Frågor och svar ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

3. Frågor och svar ska offentliggöras på 
parlamentets webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 21
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt A – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Frågor är tillåtliga endast om de utgår

– är kortfattade och formulerade på ett 
sådant sätt att ett kort svar kan lämnas,

– hör till mottagarnas behörighets- och 
ansvarsområden och är av allmänt 
intresse, 

– främst avser, när det gäller frågor som 
särskilt riktar sig till rådet, rådets 
uppgifter när det gäller att fastställa, 
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samordna och verkställa unionens politik 
eller om rådets befogenheter i samband 
med nomineringsförfaranden, eller avser 
arbetssättet hos unionens institutioner, 
organ och byråer eller en ändring av 
fördragen,

– inte kräver omfattande förstudier eller 
efterforskningar för berörd institution,

– är klart formulerade och avser en 
konkret punkt, 

– inte innehåller påståenden eller 
omdömen,

– inte avser rent personliga 
angelägenheter, 

– inte syftar till att skaffa fram handlingar 
eller statistiska upplysningar, 

– är formulerade som frågor.

Or. en

Ändringsförslag 22
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt A – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Frågor är inte tillåtliga om identiska eller 
liknande frågor har ställts och besvarats 
under de närmast föregående tre 
månaderna, eller om syftet med dem enbart 
är att få sådan information om 
uppföljningen av en specifik 
parlamentsresolution som kommissionen 
redan har gett i en skriftlig uppföljning, 
såvida det inte har skett en förändring av 
situationen eller frågeställaren vill ha 
ytterligare information. I det första fallet 
ska en kopia av frågan och svaret 
överlämnas till frågeställaren.

3. Frågor är inte tillåtliga om identiska eller
liknande frågor har ställts och besvarats 
under de närmast föregående tre 
månaderna, eller om syftet med dem enbart 
är att få sådan information om 
uppföljningen av en specifik 
parlamentsresolution som kommissionen 
redan har gett i en skriftlig uppföljning, 
såvida det inte har skett en förändring av 
situationen eller frågeställaren vill ha 
ytterligare information.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt A – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Varje ledamot har rätt att till varje fråga
följa upp svaret med en följdfråga. 
Ledamoten får endast ställa två 
följdfrågor.

4. Varje ledamot har rätt att följa upp 
svaret med en följdfråga.

Or. en

Ändringsförslag 24
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt A – punkt 6 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Talmannen avgör följdfrågors tillåtlighet 
och ska begränsa antalet så att varje 
ledamot som har ställt en fråga kan få 
den besvarad.

Talmannen avgör följdfrågors tillåtlighet.

Or. en

Ändringsförslag 25
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt A – punkt 7a (ny) och ny underrubrik

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Talartid

7a. Ledamoten får en minut på sig för att 
ställa frågan och kommissionsledamoten 
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två minuter för att besvara den.

Om en ledamot väljer att följa upp svaret 
med en följdfråga får vederbörande 
30 sekunder på sig för att ställa 
följdfrågan. Kommissionsledamoten får 
då två minuter på sig för att besvara den.

Or. en

Ändringsförslag 26
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt A – punkterna 8–14

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

8. Om innehållet i flera frågor så tillåter 
kan talmannen, efter att ha hört 
frågeställarna, besluta att berörd 
institution ska besvara frågorna 
tillsammans.

utgår

9. En fråga får endast besvaras om 
frågeställaren är närvarande eller om 
frågeställaren före frågestundens 
inledande skriftligen underrättat 
talmannen om namnet på sin ersättare.

10. Om varken frågeställaren eller 
frågeställarens ersättare är närvarande 
bortfaller frågan. 

11. Om en ledamot inger en fråga, men 
varken ledamoten själv eller ledamotens 
ersättare är närvarande vid frågestunden, 
ska talmannen skriftligen påminna 
ledamoten om att det är hans eller hennes 
skyldighet att antingen närvara själv eller 
se till att det finns en ersättare. Om 
talmannen tre gånger inom loppet av en 
tolvmånadersperiod är tvungen att sända 
en sådan skrivelse, ska ledamoten i fråga 
för en tid av sex månader förlora sin rätt 
att inge frågor.

12. Frågor som förblir obesvarade på 
grund av tidsbrist ska besvaras skriftligen 



AM\1014752SV.doc 17/23 PE526.250v01-00

SV

i enlighet med artikel 117.4 första stycket, 
såvida inte frågeställaren begär att artikel 
117.3 ska tillämpas.

13. Förfarandet för skriftligt besvarande 
ska ske i enlighet med artikel 117.3 och 
117.5.

Tidsfrister 

14. Frågor ska inges senast en vecka 
innan frågestunden inleds. Frågor som 
inte ingetts inom denna tid får behandlas 
under frågestunden om berörd institution 
ger sitt godkännande.

Frågor som förklarats tillåtliga ska delas 
ut till ledamöterna och översändas till 
berörda institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 27
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – avsnitt B

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

B. Rekommendationer utgår

(Utdrag ur parlamentets resolution av den 
13 november 1986)

Europaparlamentet har fattat detta beslut

1. ser gärna att det sker en strängare 
tillämpning av riktlinjerna för 
genomförandet av frågestunden i artikel 
4327 i arbetsordningen, i synnerhet av 
punkt 1 i riktlinjerna beträffande 
tillåtlighet,

2. rekommenderar att talmannen oftare 
använder de befogenheter talmannen 
tilldelas i artikel 43.330 i arbetsordningen, 
för att indela frågor för frågestunden 
efter ämne, men menar dock att endast de 
frågor på första halvan av den 
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förteckning över frågor som ingivits till en 
viss sammanträdesperiod bör underkastas 
en sådan ämnesindelning,

3. rekommenderar vad gäller följdfrågor, 
att talmannen som en allmän regel ska 
tillåta en följdfråga från frågeställaren 
och en eller högst två följdfrågor från 
andra ledamöter, vilka helst ska tillhöra 
en annan politisk grupp eller komma från 
en annan medlemsstat än 
huvudfrågeställaren; betonar att 
följdfrågor måste vara kortfattade och i 
form av frågor samt föreslår att deras 
längd bör begränsas till 30 sekunder,

4. uppmanar kommissionen och rådet att i 
enlighet med punkt 7 i riktlinjerna se till 
att svaren är kortfattade och av relevans 
för frågans ämne.

Or. en

Ändringsförslag 28
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Riktlinjer för frågor för skriftligt 
besvarande enligt artiklarna 117 och 118

Kriterier för frågor för skriftligt 
besvarande enligt artiklarna 117 och 118

Or. en

Motivering

Dessa är inte bara riktlinjer utan tillämpliga tillåtlighetskriterier.

Ändringsförslag 29
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
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Bilaga III – punkt 1 – strecksats 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– höra till mottagarens behörighets- och 
ansvarsområden och vara av allmänt 
intresse,

– ingå i den exklusiva befogenhet som har 
tilldelats unionen i fördragen, höra till 
mottagarens behörighets- och 
ansvarsområden och vara av allmänt 
intresse,

Or. en

Ändringsförslag 30
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– omfatta högst 200 ord,

Or. en

Ändringsförslag 31
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– vara skrivna på ett språk som inte 
innehåller stötande formuleringar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 5
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– beröra ämnen som inte är rent personliga. – beröra ämnen som inte är rent personliga 
samt vara förenliga med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, 

Or. en

Ändringsförslag 33
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– omfatta högst tre delfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 34
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Om en fråga inte är förenlig med dessa 
riktlinjer ska generalsekretariatet 
informera frågeställaren om hur frågan 
kan formuleras för att den ska vara 
tillåtlig. 

2. På begäran ska generalsekretariatet i 
enskilda fall informera frågeställare om 
hur frågan kan göras förenlig med de 
kriterier som fastställs i punkt 1. 

Or. en
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Ändringsförslag 35
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Om en fråga inte är förenlig med dessa 
riktlinjer ska generalsekretariatet 
informera frågeställaren om hur frågan kan 
formuleras för att den ska vara tillåtlig. 

2. Om en fråga inte är förenlig med dessa 
kriterier ska generalsekretariatet informera 
frågeställaren om hur frågan kan 
formuleras för att den ska vara tillåtlig.

Or. en

Motivering

Dessa är inte bara riktlinjer utan tillämpliga tillåtlighetskriterier.

Ändringsförslag 36
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Om en identisk eller liknande fråga har 
ingetts och besvarats under de närmast 
föregående sex månaderna, eller om syftet 
med en fråga enbart är att få sådan 
information om uppföljningen av en 
specifik parlamentsresolution som 
kommissionen redan har gett i en skriftlig 
uppföljning, ska generalsekretariatet 
översända en kopia av den tidigare frågan 
och det tillhörande svaret till frågeställaren. 
Den nya frågan ska inte översändas till 
mottagaren såvida inte frågeställaren 
hänvisar till en betydande förändring av 
situationen eller efterfrågar ytterligare 
information.

3. Om en identisk eller liknande fråga har 
ingetts och besvarats under de närmast 
föregående sex månaderna, eller om syftet 
med en fråga enbart är att få sådan 
information om uppföljningen av en 
specifik parlamentsresolution som 
kommissionen redan har gett i en skriftlig 
uppföljning, ska generalsekretariatet 
översända en kopia av den tidigare frågan 
och det tillhörande svaret till frågeställaren. 
Den nya frågan ska inte översändas till 
mottagaren såvida inte talmannen beslutar 
motsatsen i ljuset av en betydande 
förändring av situationen och till följd av 
en motiverad begäran från frågeställaren.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Om det i en fråga begärs fakta- eller 
statistikuppgifter som redan är tillgängliga 
för parlamentets bibliotek ska biblioteket 
informera ledamoten om detta och 
ledamoten har då möjlighet att dra 
tillbaka frågan.

4. Om det i en fråga begärs fakta- eller 
statistikuppgifter som redan är tillgängliga 
för parlamentets utredningstjänster ska
den inte översändas till mottagaren utan 
till dessa utredningstjänster såvida inte 
talmannen beslutar annorlunda efter en 
begäran från frågeställaren.

Or. en

Ändringsförslag 38
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Om det i en fråga begärs fakta- eller 
statistikuppgifter som redan är tillgängliga 
för parlamentets bibliotek ska biblioteket
informera ledamoten om detta och 
ledamoten har då möjlighet att dra tillbaka 
frågan.

4. Om det i en fråga begärs fakta- eller 
statistikuppgifter som redan är tillgängliga 
för parlamentets bibliotek ska talmannen
informera ledamoten om detta, och 
ledamoten har då möjlighet att dra tillbaka 
frågan.

Or. en

Motivering

Talmannen bör ha möjlighet att välja att hänvisa den berörda ledamoten till ett svar som 
parlamentets bibliotek kan ge både snabbare och billigare angående t.ex. faktauppgifter.

Ändringsförslag 39
Zita Gurmai
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Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. Frågor som rör ämnen som är relaterade 
till varandra får besvaras gemensamt.

5. Frågor som rör ämnen som är relaterade 
till varandra får av generalsekretariatet 
slås ihop till en enda fråga och besvaras 
gemensamt.

Or. en


