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Módosítás 24
Richard Corbett
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
111 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. A képviselők írásbeli választ igénylő 
kérdéseket intézhetnek az Európai 
Központi Bankhoz. 

1. A képviselők az iránymutatásokkal 
összhangban1 írásbeli választ igénylő 
kérdéseket intézhetnek az Európai 
Központi Bankhoz. 
______________
1Lásd a IIa. mellékletet

Or. en

Módosítás 25
Richard Corbett
A 11. (Richard Corbett), 21. (Richard Corbett), 22. (Szájer József) és 23. módosítás (Andrew 
Duff, Bronisław Geremek) helyébe lépő megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
II a melléklet (új)

Hatályos szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
Iránymutatások a 110. és 111. cikk 

szerinti, írásbeli választ igénylő 
kérdésekhez

1. Az írásbeli választ igénylő kérdések:
- az érintett intézmények hatáskörébe és 
tevékenységi körébe tartoznak, és 
közérdekűek;
- tömörek és érthetően megfogalmazott 
kérdést tartalmaznak;
- nem használnak sértő nyelvezetet;
- nem vonatkoznak szigorúan személyes 
ügyekre;
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2. Ha egy kérdés nem felel meg ezeknek 
az iránymutatásoknak, a Főtitkárság 
javaslatot tesz a kérdés benyújtójának 
arra vonatkozóan, hogyan lehetne a 
kérdést úgy megfogalmazni, hogy 
elfogadható legyen.
3. Amennyiben az előző hat hónap 
folyamán azonos vagy hasonló kérdést 
már feltettek és megválaszoltak, a 
Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz 
másolatát eljuttatja a kérdést benyújtó 
képviselőhöz. A megismételt kérdést nem 
továbbítják, kivéve, ha a kérdés 
megfogalmazója újabb fontos 
fejleményekre hivatkozik, vagy további 
információhoz kíván jutni.
4. Ha egy kérdés olyan tényszerű vagy 
statisztikai információra vonatkozik, 
amely a Parlament könyvtárában már 
rendelkezésre áll, a könyvtár tájékoztatja 
erről a képviselőt, aki visszavonhatja a 
kérdést.
5. Egymáshoz kapcsolódó ügyekben feltett 
kérdésekre együttes válasz adható.

Or. en

(E módosítás (3),(4) és (5) bekezdése átveszi a 21. módosítás ugyanezen bekezdéseinek 
szövegét, míg a cím és az (1) bekezdés némileg változik. E módosítás (2) bekezdése némi 

változtatással átveszi a 22. módosítás ugyanezen bekezdésének szövegét.)
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