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Poprawka 24
Richard Corbett
Poprawka kompromisowa

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Każdy poseł może składać do 
Europejskiego Banku Centralnego pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie. 

1. Każdy poseł może składać do 
Europejskiego Banku Centralnego pytania 
wymagające odpowiedzi na piśmie zgodnie 
z wytycznymi1. 
______________
1Patrz załącznik IIa.

Or. en

Poprawka 25
Richard Corbett
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 11 (Richard Corbett), 21 (Richard Corbett), 
22 (József Szájer) i 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

ZAŁĄCZNIK II a
Wytyczne dla pytań wymagających 

odpowiedzi na piśmie na mocy art. 110 
i 111

1. Pytania wymagające odpowiedzi na 
piśmie:
- dotyczą uprawnień i obowiązków danej 
instytucji oraz mają związek z interesem 
ogólnym;
- są zwięzłe i zawierają pytanie 
zredagowane w zrozumiały sposób;
- nie zawierają obraźliwych sformułowań;
- nie dotyczą spraw o charakterze ściśle 
osobistym.
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2. W przypadku braku zgodności pytania 
z powyższymi wytycznymi Sekretariat 
przedstawia autorowi pytania odpowiednie 
sugestie, w jaki sposób pytanie może 
zostać sformułowane, aby zostało uznane 
za dopuszczalne.
3. W przypadku gdy identyczne lub 
podobne pytanie zostało już zadane w 
trakcie poprzednich sześciu miesięcy, 
Sekretariat przekazuje autorowi kopię 
tego pytania oraz odpowiedź na nie. 
Nowemu podobnemu pytaniu nie nadaje 
się dalszego biegu, dopóki autor nie 
powoła się na nowe istotne fakty lub nie 
zażąda dalszych informacji.
4. Jeżeli pytanie dotyczy informacji 
rzeczowych lub statystycznych, które są 
już udostępnione bibliotece Parlamentu, 
biblioteka informuje o tym posła, który 
może wycofać pytanie.
5. Na pytania dotyczące powiązanych ze 
sobą spraw można udzielać wspólnej 
odpowiedzi.

Or. en

(Ustępy 3, 4 i 5 tej poprawki przejmują sformułowania tych samych ustępów poprawki 21, a 
tytuł i ustęp 1 są nieznacznie zmienione. Ustęp 2 tej poprawki przejmuje sformułowania tego 

samego ustępu poprawki 22 z niewielką zmianą)
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