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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het in acht nemen van de termijnen 
voor het beantwoorden van parlementaire vragen door de Commissie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 230 van het VWEU,

– gezien vraag P-002856/2019 met verzoek om schriftelijke beantwoording door de 
Commissie in overeenstemming met artikel 138 van het Reglement en het 
desbetreffende antwoord van de eerste vicevoorzitter van de Commissie,

– gezien artikel 138 van het Reglement en de in lid 3 daarvan bedoelde termijnen voor het 
beantwoorden van vragen met verzoek om schriftelijke beantwoording,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat in de vorige zittingsperiode (2014-2019) 43 249 parlementaire vragen 
bij de Commissie zijn ingediend, maar dat slechts 13 882 daarvan binnen de door het 
Europees Parlement vastgestelde termijn zijn beantwoord;

B. overwegende dat vragen met verzoek om schriftelijke beantwoording vaak betrekking 
hebben op dringende kwesties hetgeen betekent dat beantwoording binnen de 
vastgestelde termijn essentieel is om zo snel mogelijk verdere maatregelen te kunnen 
treffen;

C. overwegende dat vragen aan de Commissie een onontbeerlijk instrument van de 
parlementaire controle op de uitvoerende macht vormen;

1. is van mening dat de gepaste prioriteit die de Commissie aan het controle-instrument 
van het Europees Parlement toekent, niet volstaat;

2. roept de Commissie op haar procedures zo te verbeteren dat alle vragen met verzoek om 
schriftelijke beantwoording daadwerkelijk binnen de vastgestelde termijn worden 
beantwoord;

3. verlangt dat een vraag automatisch en zonder uitzondering op de agenda van de 
volgende vergadering van de bevoegde commissie wordt gezet wanneer zij niet binnen 
de in artikel 138, lid 3, van het Reglement bedoelde termijn door de bestemmeling 
wordt beantwoord.


