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az ID képviselőcsoport nevében

Tárgy: Az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszok minőségének Bizottság általi 
értékelése

A parlamenti eljárási szabályzat 138. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak az írásbeli 
választ igénylő kérdéseket hat héten, illetve elsőbbségi kérdések esetében három héten belül kell 
megválaszolni.

A Bizottság a P-002856/2019. sz. kérdésre adott 2019. november 14-i válaszában – amely ismét jóval 
túllépte a jelen esetben 2019. szeptember 18-án előterjesztett írásbeli kérdés megválaszolására 
rendelkezésre álló határidőt – a következőket jegyezte meg: „A demokratikus változás egyike annak a 
tíz prioritásnak, amelyek a Bizottság megbízatásának alapjául szolgálnak. Az írásbeli kérdések a 
Bizottság és az Európai Parlament közötti különleges partnerség szerves részét képezik, és fontos 
ellenőrzési eszközt jelentenek, amelyet a Bizottság a kellő prioritással és a szükséges politikai 
figyelemmel kísér”.

Kifejtésre került továbbá az, hogy: „a szerződéskötés valószínűségének értékelése a következők 
figyelembevételével történik: „Az utolsó parlamenti ciklusban (2014–2019) 43 249 parlamenti kérdést 
intéztek a Bizottsághoz, amelyek közül 4 464 volt kiemelt kérdés. E 43 249 kérdésből 13 882-t az 
Európai Parlament által meghatározott határidőn belül nyújtottak be.”

Először is, a számok alapján a kérdések csupán egyharmadát válaszolták meg az eljárási 
szabályzatban meghatározott határidőn belül. Ez drasztikusan csökkenti annak az esélyét, hogy a 
sajtó érdeklődést tanúsítson a válaszok iránt, ezáltal csökkentve a Bizottság demokratikus 
elszámoltathatóságát. Ezenkívül a válaszok gyakran gyenge minőségűek, általában folytonos 
szövegként, nyilatkozat formájában jelennek meg. A külön számozott alkérdéseket gyakran 
egyáltalán nem válaszolják meg. Ez újabb kérdést tehet szükségessé, amelyet – jelentős 
késedelemmel – újból fel kell dolgozni.

Bár teljes mértékben tudatában vagyunk a Covid19-járvány okozta rendkívüli helyzetnek – amely 
kétségtelenül soha nem látott mértékben veszi igénybe a Bizottság idejét –, mégis bízunk abban, 
hogy a helyzet kellő időben normalizálódni fog, ezért az alábbi kérdéseket szeretnénk feltenni:

1. A jelenlegi jogalkotási ciklus kezdete óta hány (elsőbbségi és nem elsőbbségi) írásbeli választ 
igénylő kérdést kapott a Bizottság, és ezekből hányat válaszolt meg időben?

2. Végzett-e a Bizottság a válaszai minőségére vonatkozó belső vizsgálatot, és hogyan tervezi 
javítani a válaszidőt és válaszai minőségét?

3. Tudatában van-e a Bizottság annak, hogy a gyenge minőségű és megkésett válaszok 
hátráltatják a parlamenti felügyeletet és ezáltal csökkentik a Bizottság demokratikus 
elszámoltathatóságát?


