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Przedmiot: Ocena jakości odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Zgodnie z art. 138 ust. 3 Regulaminu Komisja musi odpowiadać na pytania wymagające odpowiedzi 
na piśmie w ciągu sześciu tygodni lub trzech tygodni w przypadku pytań priorytetowych.

W udzielonej 14 listopada 2019 r. odpowiedzi na pytanie (P-002856/2019) z 18 września 2019 r., czyli 
ponownie po upływie przewidzianego terminu, Komisja stwierdziła: „Zmiana demokratyczna jest 
jednym z dziesięciu priorytetów obecnej Komisji. Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie są 
integralną częścią szczególnego partnerstwa Komisji z Parlamentem Europejskim i stanowią istotny 
środek kontroli, który Komisja traktuje w sposób priorytetowy i z należytą uwagą polityczną”.

W dalszej części wyjaśniono, że: „W trakcie ostatniej kadencji parlamentarnej (2014–2019) Komisja 
otrzymała 43 249 pytań poselskich, z czego 4464 o charakterze priorytetowym. Na 13 882 z tych 
43 249 pytań udzielono odpowiedzi w terminie określonym przez Parlament Europejski”.

Po pierwsze zgodnie z danymi liczbowymi tylko na jedną trzecią pytań udzielono odpowiedzi w 
terminie sześciu tygodni określonym w Regulaminie. Po drugie drastycznie obniża to szansę, że 
prasa zainteresuje się odpowiedziami, i tym samym ogranicza demokratyczną rozliczalność Komisji. 
Po trzecie odpowiedzi są często miernej jakości. Zazwyczaj są prezentowane jako ciągły tekst w 
formie oświadczenia. Na konkretne pytania oznaczone i ponumerowane w złożonym pytaniu często 
nie udziela się odpowiedzi w ogóle. Może to wymagać złożenia nowego pytania, które ponownie jest 
rozpatrywane ze znacznym opóźnieniem.

Zdając sobie w pełni sprawę z obecnej nadzwyczajnej sytuacji z powodu koronawirusa, która zajmuje 
niespotykanie i nietypowo dużo czasu Komisji, ale wierząc, że sytuacja wkrótce się unormuje, 
chciałabym zapytać Komisję:

1. Ile pytań wymagających odpowiedzi na piśmie wpłynęło do Komisji od początku obecnej kadencji 
(priorytetowych i niepriorytetowych) i na ile z nich udzieliła odpowiedzi w terminie?

2. Czy Komisja przeprowadziła wewnętrzną ocenę jakości swoich odpowiedzi, jak zamierza 
poprawić terminowość oraz jakość udzielanych odpowiedzi?

3. Czy Komisja zdaje sobie sprawę, że słaba jakość odpowiedzi i opóźnienia w ich udzielaniu 
negatywnie wpływają na nadzór parlamentarny i tym samym ograniczają rozliczalność 
demokratyczną Komisji?
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