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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000036/2020
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jf. forretningsordenens artikel 136
Christine Anderson
for ID-Gruppen

Om: Kommissionens egen vurdering af kvaliteten af dens skriftlige besvarelser på 
forespørgsler

I henhold til forretningsordenens artikel 138, stk. 3, skal Kommissionen besvare forespørgsler til 
skriftlig besvarelse inden for seks uger, eller tre uger i tilfælde af prioriterede forespørgsler.

I sit svar på forespørgsel P-002856/2019 af 14. november 2019, der endnu engang langt overskred 
svarfristen, idet forespørgslen blev indgivet den 18. september 2019, anførte Kommissionen: 
"Demokratisk forandring er en af denne Kommissions ti prioriteter. Forespørgsler til skriftlig 
besvarelse er en integreret del af Kommissionens særlige partnerskab med Europa-Parlamentet og et 
vigtigt middel til kontrol, som Kommissionen omgiver med den fornødne prioritering og politiske 
opmærksomhed."

Det hed videre, at: "Kommissionen modtog under den sidste valgperiode (2014-2019) 43 249 
parlamentariske forespørgsler, hvoraf 4 464 blev prioriteret. Af disse 43 249 forespørgsler, blev de 
13 882 besvaret inden for den tidsfrist, der er fastsat af Europa-Parlamentet."

For det første: Ifølge de opgivne tal er kun en tredjedel af forespørgslerne blevet besvaret inden for 
den seks-ugers tidsfrist, som er fastsat i forretningsordenen. For det andet: Dette indskrænker i 
betydelig grad chancerne for, at pressen viser interesse for besvarelserne og reducerer dermed 
Kommissionens demokratiske ansvar. For det tredje: Besvarelserne er ofte af ringe kvalitet. De 
fremsættes sædvanligvis i form af en fortløbende tekst, der har karakter af erklæring. Specifikke 
spørgsmål, der er tydeligt markeret og nummereret i forespørgslen, bliver ofte slet ikke besvaret. Det 
kan give anledning til at rejse forespørgslen på ny, med medfølgende ny sagsbehandling og lang 
ventetid.

Idet jeg er fuldt bevidst om, at den nuværende, ekstraordinære situation som følge af 
coronaviruskrisen lægger beslag på Kommissionens tid og kræfter i hidtil uset omfang, men i 
forventning om at situationen stundom vil normalisere sig, beder jeg Kommissionen besvare følgende:

1. Hvor mange forespørgsler til skriftlig besvarelse har Kommissionen modtaget siden starten på 
den nuværende valgperiode (prioriteret og ikke-prioriteret), og hvor mange af disse er blevet 
besvaret inden for fristen?

2. Har Kommissionen foretaget en intern vurdering af kvaliteten af sine besvarelser, og hvordan 
agter den fremover at forbedre sin reaktionstid og kvaliteten af sine besvarelser?

3. Er Kommissionen klar over, at den ringe kvalitet af dens besvarelser og dens overskridelser af 
svarfristen indvirker negativt på Parlamentets tilsyn og dermed reducerer mulighederne for at 
stille Kommissionen demokratisk til ansvar?
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