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Suġġett: Valutazzjoni, min-naħa tal-Kummissjoni, dwar il-kwalità tat-tweġibiet tagħha għall-
mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub

Skont l-Artikolu 138(3) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, il-mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub 
magħmula lill-Kummissjoni jridu jingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat, jew fi żmien tliet ġimgħat f'każ 
ta' mistoqsijiet prijoritarji.

Fir-risposta tagħha tal-14 ta' Novembru 2019 għall-mistoqsija P-002856/2019, li għal darb'oħra qabżet 
sew l-iskadenza għar-risposta għal mistoqsija bil-miktub, f'dan il-każ imressqa fit-
18 ta' Settembru 2019, il-Kummissjoni qalet li: "Il-bidla demokratika hija waħda mill-għaxar prijoritajiet 
li jiggwidaw il-mandat ta' din il-Kummissjoni. Il-mistoqsijiet bil-miktub jiffurmaw parti integrali mis-
sħubija speċjali tal-Kummissjoni mal-Parlament Ewropew u jikkostitwixxu strument ta' skrutinju 
importanti li l-Kummissjoni tagħtih il-prijorità u l-attenzjoni politika dovuta."

Ġie spjegat ukoll li: "Matul l-aħħar leġiżlatura (2014-2019), il-Kummissjoni rċeviet 43 249 mistoqsija 
parlamentari, 4 464 minnhom prijoritarji. Mit-43 249 mistoqsija, 13 882 ingħataw tweġiba fi-żmien 
stipulat mill-Parlament Ewropew."

L-ewwel nett, dawn in-numri jindikaw li terz biss tal-mistoqsijiet ingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat 
kif stabbilit mir-Regoli ta' Proċedura. Dan inaqqas drastikament il-possibbiltajiet li l-istampa tieħu 
interess fit-tweġibiet, bil-konsegwenza li tonqos ir-responsabbiltà demokratika tal-Kummissjoni. Barra 
minn hekk, il-kwalità tat-tweġibiet mogħtija sikwit tkun fqira. Ġeneralment, it-tweġibiet jiġu ppreżentati 
fl-għamla ta' dikjarazzjoni b'test kontinwu. Sikwit lanqas tingħata tweġiba għas-sottomistoqsijiet 
innumerati speċifikament. Minħabba f'hekk, jista' jkun hemm bżonn ta' mistoqsija ġdida, li tkun trid tiġi 
pproċessata mill-ġdid, b'dewmien konsiderevoli.

Filwaqt li aħna konxji mis-sitwazzjoni straordinarja kkawżata mill-COVID-19, li lill-Kummissjoni żgur 
qed teħdilha ammont ta' ħin bla preċedent, għandna fiduċja li eventwalment is-sitwazzjoni se terġa' 
lura għan-normal, u għalhekk nistaqsu lill-Kummissjoni:

1. Kemm-il mistoqsija bil-miktub (prijoritarji u mhux) irċeviet mill-bidu tal-leġiżlatura attwali 'l hawn, u 
kemm minnhom weġbithom fil-ħin?

2. Għamlet valutazzjoni interna dwar il-kwalità tat-tweġibiet tagħha? Kif beħsiebha ttejjeb il-ħin tar-
rispons tagħha u l-kwalità tat-tweġibiet?

3. Hija konxja mill-fatt li l-kwalità fqira u d-dewmien fit-tweġibiet qed ikollhom effett ħażin fuq is-
sorveljanza parlamentari u b'hekk qed tonqos ir-responsabbiltà demokratika tal-Kummissjoni?


