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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 116 i og bilag II til Europa-Parlamentets forretningsorden om 
spørgetid
(2013/2083(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 13. februar 2013,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-
0000/2013),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. vedtager, at det lodtrækningssystem, som bliver indført ifølge ændringerne for at fastslå, 
hvilke medlemmer der får adgang til at stille et spørgsmål, skal underkastes en vurdering 
efter en prøvetid på .... efter deres ikrafttræden;

4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Under hver mødeperiode er der 
spørgetid til Kommissionen på 
tidspunkter, som Parlamentet vedtager 
efter forslag fra Formandskonferencen.

1. Under hver mødeperiode er der 
spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af 
halvfems minutter om et specifikt 
horisontalt tema, som 
Formandskonferencen i princippet 
vedtager en måned forud for 
mødeperioden.

2. Under hver mødeperiode kan et medlem 
kun stille ét spørgsmål til Kommissionen.

2. De medlemmer af Kommissionen, som 
Formandskonferencen indbyder til at 
deltage, skal have et sagsområde, som er 
relevant for det specifikke horisontale 
tema. Antallet af kommissærer er 
begrænset til to pr. mødeperiode med 
mulighed for at tilføje en tredje 
kommissær, alt efter hvilket specifikt 
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horisontalt tema der er blevet valgt til 
spørgetiden.

3. Spørgsmålene indgives skriftligt til 
formanden, der afgør, om de kan stilles, 
og fastsætter rækkefølgen for deres 
behandling. Denne afgørelse meddeles 
straks spørgeren.

3. Medlemmer, der stiller et spørgsmål til 
en af kommissærerne, udvælges ved hjælp 
af et lodtrækningssystem på følgende 
måde:

– der placeres to urner ved 
formandspodiet 30 minutter før 
spørgetidens begyndelse 
– medlemmer, der ønsker at stille et 
spørgsmål, skriver deres navn på en forud 
udfærdiget seddel og placerer sedlen i en 
af urnerne
formanden erklærer spørgetiden for åbnet 
og lukker for adgang til urnerne
– formanden udtrækker en seddel ad 
gangen og anmoder det medlem, hvis 
navn står på sedlen, om at stille sit 
spørgsmål til den kompetente kommissær. 
Medlemmet får ét minut til at stille 
spørgsmålet, og kommissæren får to 
minutter til at svare. Formanden kan 
undtagelsesvis acceptere et 
tillægsspørgsmål af 30 sekunders 
varighed fra et tilstedeværende medlem, 
hvis det er formandens opfattelse, at 
svaret fra den pågældende kommissær 
fortjener en opfølgning. Kommissæren får 
derefter to minutter til at besvare 
tillægsspørgsmålet.

4. Fremgangsmåden for afviklingen af 
spørgetiden fastlægges ved retningslinjer i 
et bilag til denne forretningsorden17.
5. I henhold til retningslinjer, som 
fastsættes af Formandskonferencen, kan 
der berammes særskilt spørgetid med 
spørgsmål til Rådet, Kommissionens 
formand, Kommissionens 
næstformand/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, og til formanden for 
Eurogruppen.

4. I henhold til retningslinjer, som 
fastsættes af Formandskonferencen, kan 
der berammes særskilt spørgetid med 
spørgsmål til Rådet, Kommissionens 
formand, Kommissionens 
næstformand/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, og til formanden for 
Eurogruppen.

_______________



PR\1004865DA.doc 5/6 PE519.814v01-00

DA

17 Se bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en
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BEGRUNDELSE

1) Baggrund

I juni 2011 ændrede Formandskonferencen udformningen af spørgetiden til Kommissionen 
for at højne kvalitetsniveauet og gøre spørgetiden mere underholdende. Det blev vedtaget, at 
den nye udformning skulle benyttes i en prøvetid fra september 2011 og derefter skulle 
evalueres, inden der blive foretaget definitive ændringer 

På mødet den 17. januar 2013 behandlede Formandskonferencen en evalueringsrapport om 
prøvetiden, der var udarbejdet og blev forelagt af den ansvarlige næstformand, Edward 
McMillan-Scott, og vedtog at bekræfte den reviderede udformning af spørgetiden, der også 
fortsat skal finde sted hver måned med en varighed af halvfems minutter.

Formandskonferencen fastslog endvidere følgende:

 at antallet af deltagende kommissærer som hovedregel bør være begrænset til to 
kommissærer pr. mødeperiode, med mulighed for at inddrage en tredje kommissær alt 
efter emnet

 at Formandskonferencen i princippet bør vedtage det konkrete emne for debatten en 
måned forud for den pågældende mødeperiode med henblik på at sikre de relevante 
kommissærers tilstedeværelse, men at der imidlertid skal være plads til en vis fleksibilitet 
på dette punkt for at lette planlægningen af plenarmødets dagsorden.

Formandskonferencen vedtog endelig, at det sædvanlige catch-the-eye-system skulle erstattes 
af et lodtrækningssystem, og at dette system skulle evalueres på et senere tidspunkt.

Ved skrivelse af 13. februar 2013 underrettede formanden formanden for Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender om denne afgørelse og henviste spørgsmålet til behandling, jf. 
artikel 211, med henblik på en mulig ændring af artikel 116 og bilag II. 

2) Ændring af forretningsordenen

Den ændring af artikel 116 og bilag II, der foreslås i dette udkast til betænkning, er i 
overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse.

De vigtigste ændringer går ud på følgende:

 at udvælgelsen af de medlemmer, der får adgang til at stille spørgsmål, ved hjælp af 
catch-the-eye-metoden erstattes af et lodtrækningssystem, der sikrer fuldstændig objektivitet

 at spørgsmålene ikke indgives skriftligt på forhånd, og at der ikke på forhånd foretages 
nogen kontrol af, om de kan stilles

 at bilag II, der indeholder meget udførlige retningslinjer for kontrollen med, hvornår et 
spørgsmål kan stilles, for tillægsspørgsmål og for tidsfrister, udgår.


