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Předmět: Posouzení kvality odpovědí na otázky k písemnému zodpovězení ze strany Komise

Podle čl. 183 odst. 3 jednacího řádu Parlamentu musí Komise odpovědět na otázky k písemnému 
zodpovězení ve lhůtě šesti týdnů a v případě prioritních otázek ve lhůtě tří týdnů.

Ve své odpovědi na otázku P-002856/2019 ze dne 14. listopadu 2019, kterou poskytla opětovně 
mnohem později, než bylo pro otázku k písemnému zodpovězení položenou dne 18. září 2019 
náležité, Komise uvedla, že: „demokratická změna je jednou z deseti priorit, jimiž se řídí mandát této 
Komise; otázky k písemnému zodpovězení tvoří nedílnou součást zvláštního vztahu mezi Komisí a 
Evropským parlamentem a jsou důležitým nástrojem kontroly, jemuž Komise přikládá patřičný 
prvořadý význam a věnuje mu potřebnou politickou pozornost.“

Dále uvedla, že: „během posledního funkčního období Parlamentu (2014–2019) obdržela od 
Parlamentu 43 249 otázek, z nichž 4 464 bylo označeno za prioritní; ze 43 249 otázek bylo 13 882 
zodpovězeno ve lhůtě stanovené Evropským parlamentem.“

Na základě uvedených číselných údajů lze konstatovat, že do šesti týdnů, v řádném termínu 
stanoveném v jednacím řádu, byla poskytnuta odpověď pouze na jednu třetinu otázek. 
Pravděpodobnost zájmu tisku o odpovědi tak dramaticky klesá, čímž se snižuje i demokratická 
odpovědnost Komise. Kvalita poskytnutých odpovědí je navíc často chabá. Zpravidla jsou 
prezentovány jako prohlášení ve formě souvislého textu. Konkrétně očíslované dílčí dotazy často 
nejsou zodpovězeny vůbec. To může vyvolat potřebu vznesení další otázky, jež znovu prochází 
příslušným procesem, což vede ke značnému zpoždění.

Ačkoliv si plně uvědomujeme mimořádnou situaci způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19, 
která Komisi bezpochyby zabírá nezvykle velké množství času, ovšem jelikož pevně věříme, že se 
tato situace časem opět normalizuje, tážeme se Komise:

1. Kolik otázek k písemnému zodpovězení obdržela od začátku tohoto legislativního období 
(prioritních i neprioritních) a kolik z nich zodpověděla ve stanovené lhůtě?

2. Provedla již Komise interní posouzení kvality svých odpovědí a jak hodlá zkrátit termíny dodání a 
zlepšit kvalitu svých odpovědí?

3. Je si Komise vědoma toho, že nízká kvalita a zpoždění jejích odpovědí má negativní dopad na 
dohled Parlamentu, a že se tak snižuje demokratická odpovědnost Komise?


