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Τροπολογία 24
Richard Corbett
Συμβιβαστική τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 111 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης.

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές1

_______________
1 Βλ. Παράρτημα ΙΙ α

Or. en

Τροπολογία 25
Richard Corbett
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 11 (Richard Corbett), 21 (Richard
Corbett), 22 (József Szájer) και 23 (Andrew Duff, Bronislaw Geremek)

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΙΙ α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α
Κατευθυντήριες γραμμές για τις ερωτήσεις 
με αίτηση για γραπτή απάντηση σύμφωνα 

με τα άρθρα 110 και 111
1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 
απάντηση πρέπει:
- να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο και στις αρμοδιότητες των σχετικών 
θεσμικών της οργάνων και να είναι γενικού 
ενδιαφέροντος·
- να είναι συνοπτικές και να περιέχουν μια 
κατανοητή ερώτηση·
- να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·
- να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις.
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2. Εάν μια ερώτηση δεν ανταποκρίνεται 
στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
Γραμματεία συμβουλεύει τον συντάκτη 
σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να 
διατυπωθεί η ερώτηση προκειμένου να 
είναι παραδεκτή.
3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί μια όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 
συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 
ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 
υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται
εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.
4. Εάν μια ερώτηση ζητεί πληροφορίες επί 
πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη 
βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το 
Κοινοβούλιο ενημερώνει τον βουλευτή, που 
μπορεί να αποσύρει την ερώτηση.
4. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα 
μπορούν να τύχουν κοινής απάντησης.

Or. en

(Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 της τροπολογίας αυτής επαναφέρουν τη διατύπωση των ιδίων
παραγράφων της τροπολογίας 21 ενώ ο τίτλος και η παράγραφος 1 είναι ελαφρώς 

τροποποιημένοι. Η παράγραφος 2 της τροπολογίας αυτής επαναφέρει τη διατύπωση της ίδιας 
παραγράφου της τροπολογίας 22 με μια μικρή αλλαγή.)
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