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Запитване с искане за писмен отговор G-001002/2020
до Комисията
Член 139 от Правилника за дейността
Christine Anderson, Markus Buchheit
от името на групата ID

Относно: Оценката на Комисията на качеството на нейните отговори на въпросите с искане 
за писмен отговор

Съгласно член 138, параграф 3 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
въпросите с искане за писмен отговор от Комисията трябва да получат отговор в срок от шест 
седмици (или три седмици при въпросите от първостепенна важност).

В отговора си от 14 ноември 2019 г. на въпрос P-002856/2019, внесен по настоящото дело на 
18 септември 2019 г. – при който за пореден път не бе спазен срокът за отговор на писмен 
въпрос – Комисията посочва, че: „Демократичната промяна е сред десетте приоритета, които 
ръководят мандата на настоящата Комисия. Въпросите с искане за писмен отговор са 
неразделна част от специалното партньорство на Комисията с Европейския парламент и 
представляват важен инструмент за контрол, на който Комисията отдава дължимия приоритет 
и политическо внимание“.

По-нататък се разяснява, че: „През последния парламентарен мандат (2014–2019 г.) Комисията 
получи 43 249 парламентарни въпроса, от които 4 464 бяха приоритетни. 13 882 от тези 43 249 
въпроса бяха изпратени в сроковете, определени от Европейския парламент.“

Първо, според посочените цифри едва една трета от въпросите са получили отговор в рамките 
на шестседмичния срок, предвиден в Правилника за дейността. Това съответно намалява 
драстично шансовете пресата да се заинтересува от отговорите, като по този начин се 
намалява демократичната отчетност на Комисията. Освен това качеството на предоставените 
отговори често е незадоволително. Обикновено те са представени като непрекъснат текст под 
формата на декларация. Някои конкретно номерирани подвъпроси изобщо не получават 
отговор. Това съответно може да доведе до необходимостта от нов въпрос, който се обработва 
отново със значително закъснение.

Макар напълно да осъзнаваме извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19, която 
несъмнено отнема безпрецедентен дял от времето на Комисията, но при все това уверени, че 
ситуацията ще се върне своевременно към нормалното, бихме желали да попитаме:

1. Колко въпроса с искане за писмен отговор е получила Комисията от началото на 
настоящия парламентарен мандат (от първостепенна важност и без първостепенна 
важност) и на колко от тях е отговорила в предвидения срок?

2. Извършвала ли е Комисията вътрешна оценка на качеството на своите отговори и по какъв 
начин планира да подобри времето за предоставяне на отговори и качеството на своите 
отговори?

3. Наясно ли е Комисията с това, че незадоволителното качество на отговорите и 
предоставянето им със закъснение оказват отрицателно въздействие върху 
парламентарния контрол и съответно намаляват демократичната отчетност на Комисията?


