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Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 3 dalį į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, 
Komisija turi atsakyti per šešias savaites arba per tris savaites, jei tai yra prioritetiniai klausimai.

Komisija, 2019 m. lapkričio 14 d. atsakydama į klausimą P-002856/2019, kuomet vėl buvo gerokai 
viršytas atsakymo į šį 2019 m. rugsėjo 18 d. pateiktą klausimą, į kurį atsakoma raštu, terminas, 
pareiškė: „Demokratiniai pokyčiai yra vienas iš dešimties šios Komisijos prioritetų. Klausimai, į kuriuos 
atsakoma raštu, yra neatsiejama specialios Komisijos partnerystės su Europos Parlamentu dalis ir 
svarbi tikrinimo priemonė, kuriai Komisija teikia reikiamą prioritetą ir būtiną politinį dėmesį.“

Be to, buvo paaiškinta, kad „[p]er paskutinę Parlamento kadenciją (2014–2019 m.) Komisija gavo 
43 249 Parlamento klausimus, iš kurių 4 464 buvo prioritetiniai klausimai. Iš 43 249 klausimų 13 882 
klausimai buvo perduoti per Europos Parlamento nustatytą terminą.“

Visų pirma, remiantis šiais skaičiais, per Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą šešių savaičių terminą 
buvo atsakyta tik į vieną trečdalį klausimų. Dėl to labai sumažėja spaudos susidomėjimo atsakymais 
tikimybė, todėl sumažėja Komisijos demokratinė atskaitomybė. Be to, pateiktų atsakymų kokybė 
dažnai yra prasta. Jie paprastai pateikiami kaip ištisinis tekstas pareiškimo forma. Į konkrečiai 
sunumeruotus smulkesnius klausimus dažnai visiškai neatsakoma. Tuomet gali reikėti pateikti naują 
klausimą, kuris vėl bus nagrinėjamas gerokai vėluojant.

Nors visiškai suprantame, kad nepaprastajai dėl COVID-19 susiklosčiusiai padėčiai valdyti Komisijai 
neabejotinai reikia neįprastai daug laiko, tačiau esame įsitikinę, kad pagaliau įveiksime šią krizę, todėl 
prašome atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kiek klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, Komisija gavo nuo dabartinės kadencijos pradžios 
(prioritetinių ir neprioritetinių) ir į kiek iš jų ji atsakė laiku?

2. Ar Komisija atliko savo atsakymų kokybės vidaus vertinimą ir kaip ji planuoja pagerinti atsako 
trukmę ir atsakymų kokybę?

3. Ar Komisija supranta, kad nekokybiški ir pavėluoti atsakymai daro neigiamą įtaką parlamentinei 
priežiūrai ir todėl mažėja Komisijos demokratinė atskaitomybė?


