
PE658.650v01-00

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse G-001002/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 139
Christine Anderson, Markus Buchheit
for ID-Gruppen

Om: Kommissionens egen vurdering af kvaliteten af dens skriftlige besvarelser på 
forespørgsler

I henhold til Parlamentets forretningsordens artikel 138, stk. 3, skal Kommissionen besvare 
forespørgsler til skriftlig besvarelse inden for seks uger, eller tre uger i tilfælde af prioriterede 
forespørgsler.

I sit svar af 14. november 2019 på forespørgsel P-002856/2019, som endnu engang overskred fristen 
for besvarelse af et skriftligt spørgsmål, fremsat i denne sag den 18. september 2019, anførte 
Kommissionen følgende: "Demokratisk forandring er en af de ti prioriteter, der ligger til grund for 
Kommissionens mandat. Forespørgsler til skriftlig besvarelse er en integreret del af Kommissionens 
særlige partnerskab med Europa-Parlamentet og et vigtigt kontrolværktøj, som Kommissionen giver 
en passende prioritering og den nødvendige politiske opmærksomhed."

Det blev yderligere forklaret at: "I den sidste valgperiode (2014-2019) modtog Kommissionen 43 249 
parlamentariske forespørgsler, hvoraf 4 464 var prioriterede spørgsmål. Af de 43 249 spørgsmål blev 
13 882 overført inden for de tidsfrister, der er fastsat af Europa-Parlamentet."

For det første: Ifølge disse tal er kun en tredjedel af forespørgslerne blevet besvaret inden for den 
seks-ugers tidsfrist, som er fastsat i forretningsordenen. Dette vil på sin side drastisk reducere 
chancerne for, at pressen er interesseret i svarene, og dermed reducere Kommissionens 
demokratiske ansvarlighed. Desuden er kvaliteten af de afgivne svar ofte ringe. De fremsættes 
sædvanligvis i form af en fortløbende tekst, der har karakter af erklæring. Særligt nummererede 
underspørgsmål besvares ofte ikke. Det kan nødvendiggøre at rejse forespørgslen på ny, med 
medfølgende ny sagsbehandling og lang ventetid.

Idet vi er fuldt ud klar over den usædvanlige situation, som covid-19 har skabt, og som utvivlsomt 
tager meget af Kommissionens tid, er vi overbevist om, at situationen vil vende tilbage til normale 
forhold, når tiden er inde. Vi ønsker derfor at anmode om:

1. Hvor mange forespørgsler til skriftlig besvarelse har Kommissionen modtaget siden starten på 
den nuværende valgperiode (prioriteret og ikke-prioriteret), og hvor mange af disse er blevet 
besvaret inden for fristen?

2. Har Kommissionen foretaget en intern vurdering af kvaliteten af sine besvarelser, og hvordan 
agter den fremover at forbedre sin reaktionstid og kvaliteten af sine besvarelser?

3. Er Kommissionen klar over, at den ringe kvalitet af dens besvarelser og dens overskridelser af 
svarfristen indvirker negativt på Parlamentets tilsyn og dermed reducerer mulighederne for at 
stille Kommissionen demokratisk til ansvar?


