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Subiect: Evaluarea de către Comisie a calității răspunsurilor sale la întrebările cu solicitare de 
răspuns scris

În conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia 
trebuie să răspundă la întrebările cu solicitare de răspuns scris care i-au fost adresate în termen de 
șase săptămâni sau, în cazul întrebărilor prioritare, în termen de trei săptămâni.

În răspunsul său din 14 noiembrie 2019 la întrebarea P-002856/2019 - care, din nou, a depășit cu 
mult termenul de răspuns la o întrebare cu solicitare de răspuns scris, depusă în acest caz la 18 
septembrie 2019 - Comisia a declarat că: „Schimbările democratice reprezintă una dintre cele zece 
priorități care ghidează mandatul acestei Comisii. Întrebările cu solicitare de răspuns scris fac parte 
integrantă din parteneriatul special dintre Comisie și Parlamentul European și sunt un mijloc important 
de control, căruia Comisia îi acordă prioritatea și atenția politică necesare.”

S-a explicat în continuare că: „În timpul ultimei legislaturi parlamentare (2014-2019), Comisia a primit 
43 249 de întrebări parlamentare, dintre care 4 464 au fost prioritare. Dintre cele 43 249 de întrebări, 
13 882 au fost transmise în termenele stabilite de Parlamentul European.”

În primul rând, potrivit acestor cifre, doar o treime din întrebări au primit un răspuns în termenul de 
șase săptămâni stabilit în Regulamentul de procedură. Acest lucru reduce drastic șansele ca presa să 
fie interesată de răspunsuri, diminuând astfel responsabilitatea democratică a Comisiei. În plus, 
calitatea răspunsurilor oferite este adesea precară. Răspunsurile sunt prezentate, de obicei, sub 
forma unei declarații, ca un text continuu. La întrebările secundare, numerotate ca atare, adesea nu 
se răspunde deloc. Din această cauză, uneori sunt necesare noi întrebări, care sunt din nou tratate cu 
o întârziere considerabilă.

Suntem pe deplin conștienți de situația extraordinară cauzată de COVID-19, care, fără îndoială, a 
ocupat un volum fără precedent din timpul Comisiei, dar avem convingerea că situația va reveni la 
normal în timp util și dorim să întrebăm:

1. Câte întrebări cu solicitare de răspuns scris (prioritare și neprioritare) a primit Comisia de la 
începutul actualei legislaturi și la câte dintre acestea a răspuns la timp?

2. A efectuat Comisia o evaluare internă a calității răspunsurilor sale? Cum intenționează să 
crească rapiditatea și calitatea acestora?

3. Este Comisia conștientă de faptul că slaba calitate și întârzierea răspunsurilor au un efect 
negativ asupra controlului parlamentar și, prin urmare, asupra responsabilității democratice a 
Comisiei?


