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Večja interpelacija za pisni odgovor G-001002/2020
za Komisijo
Člen 139 Poslovnika
Christine Anderson, Markus Buchheit
v imenu skupine ID

Zadeva: Kako Komisija ocenjuje svoje odgovore na vprašanja za pisni odgovor

Komisija mora v skladu s členom 138(3) Poslovnika na vprašanja za pisni odgovor odgovoriti v šestih 
tednih, kadar gre za prednostna vprašanja, pa mora odgovor nanje podati v treh tednih.

Komisija je v odgovoru z dne 14. novembra 2019 na vprašanje P-002856/2019, ki je znova precej 
zamudil rok za odgovor na pisno vprašanje, saj je bilo vprašanje vloženo že 18. septembra 2019, 
izjavila naslednje: „Demokratične spremembe so ena od desetih prednostnih nalog, ki usmerjajo 
mandat te Komisije. Vprašanja za pisni odgovor so pomemben del posebnega odnosa, ki ga ima 
Komisija z Evropskim parlamentom, so pa tudi pomemben način nadzora, ki ga Komisija obravnava 
prednostno in mu namenja ustrezno politično pozornost“.

Nadalje je bilo v odgovoru pojasnjeno: „da je Komisija v zadnjem parlamentarnem obdobju (2014-
2019) prejela 43.249 parlamentarnih vprašanj, od katerih je bilo 4464 prednostnih vprašanj. Od teh 
43.249 vprašanj je bilo v roku, ki ga je postavil Evropski parlament, odgovorjeno na 13.882 vprašanj“.

Prvič, po teh podatkih je Komisija le na tretjino vprašanj odgovorila v šesttedenskem roku, ki je 
določen v Poslovniku. To precej zmanjša možnosti, da bi medije še zanimali odgovori, kar zmanjša 
demokratično odgovornost Komisije. Nadalje so odgovori pogosto slabe kakovosti, saj so ponavadi 
posredovani kot strnjeno besedilo v obliki izjave, specifična oštevilčena podvprašanja pa pogosto 
sploh ne prejmejo odgovora. Zaradi tega je morda treba postaviti novo vprašanje, ki ga je treba znova 
obdelati, in to z dodatno zamudo.

Čeprav se v celoti zavedamo izrednih razmer, ki jih je povzročila pandemija covida-19, ki Komisijo 
nedvomno zelo zaposluje, smo vseeno prepričani, da se bodo razmere nekoč spet normalizirale, zato 
želimo vprašati:

1. Koliko vprašanj je Komisija prejela od začetka sedanjega zakonodajnega obdobja (prednostnih in 
navadnih) in na koliko od njih je odgovorila pravočasno?

2. Ali je Komisija izvedla notranjo oceno kakovosti svojih odgovorov? Kako namerava izboljšati 
odzivni čas in povečati kakovost odgovorov?

3. Ali se Komisija zaveda, da prepozni odgovori slabe kakovosti ovirajo parlamentarni nadzor ter 
posledično zmanjšujejo demokratično odgovornost Komisije?


