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Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie G-001002/2020
Komisii 
článok 139 rokovacieho poriadku
Christine Anderson, Markus Buchheit
v mene skupiny ID

Vec: Ako Komisia hodnotí kvalitu svojich odpovedí na otázky na písomné zodpovedanie

Podľa článku 138 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlamentu musí Komisia odpovedať na otázky 
na písomné zodpovedanie do šiestich, alebo v prípade prioritných otázok do troch týždňov.

Komisia vo svojej odpovedi na otázku P-002856/2019 predloženú 18. septembra 2019, ktorú poskytla 
až 14. novembra 2019, čiže opäť s obrovským oneskorením, uviedla: „Demokratická zmena je jednou 
z desiatich priorít tejto Komisie. Písomné otázky sú neoddeliteľnou súčasťou osobitného partnerstva 
Komisie s Európskym parlamentom a dôležitým prostriedkom kontroly, ktorému Komisia venuje 
potrebnú prioritu a politickú pozornosť.“

Ďalej uviedla, že: „Počas uplynulého volebného obdobia (2014 – 2019) Komisia dostala 43 249 
parlamentných otázok, z ktorých 4 464 bolo prioritných. Zo 43 249 otázok bolo 13 882 
zodpovedaných v lehote stanovenej Európskym parlamentom.“

Po prvé, z uvedených údajov vyplýva, že len jedna tretina otázok bola zodpovedaná v šesťtýždňovej 
lehote, ktorú stanovuje rokovací poriadok. Radikálne sa tým znižuje pravdepodobnosť, že odpoveď 
bude zaujímavá pre tlač, čo zmenšuje demokratickú zodpovednosť Komisie. Okrem toho sú 
poskytnuté odpovede často nekvalitné. Obvykle sú podané ako súvislý text vo forme vyhlásenia. 
Konkrétne očíslované podotázky často vôbec nie sú zodpovedané. Preto je následne potrebné 
predložiť novú otázku, ktorá je opäť spracovaná so značným oneskorením.

Plne si uvedomujeme súčasnú mimoriadnu situáciu vyplývajúcu z pandémie ochorenia COVID-19, 
ktorá Komisii zaberá bezprecedentné množstvo času, ale veríme, že situácia sa postupne 
znormalizuje, a preto sa Komisie pýtame:

1. Koľko otázok na písomné zodpovedanie dostala Komisia od začiatku tohto legislatívneho 
obdobia (prioritných aj bežných) a na koľko z nich odpovedala včas?

2. Uskutočnila Komisia vnútorné hodnotenie kvality svojich odpovedí a ako plánuje skrátiť reakčný 
čas a zlepšiť kvalitu odpovedí?

3. Uvedomuje si Komisia, že nekvalitné a neskoré odpovede negatívne ovplyvňujú parlamentný 
dohľad, a tým zároveň znižujú demokratickú zodpovednosť Komisie?


