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Sporazumni predlog spremembe 24
Richard Corbett
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 111 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Vsak poslanec lahko Evropski centralni 
banki postavi vprašanje za pisni odgovor. 

1. Vsak poslanec lahko Evropski centralni 
banki v skladu s smernicami1 postavi 
vprašanje za pisni odgovor. 

______________
1Glej prilogo IIa

Or. en

Sporazumni predlog spremembe 25
Richard Corbett
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 11 (Richard Corbett), 21 
(Richard Corbett), 22 (József Szájer) in 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga II a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

PRILOGA II a
Smernice za vprašanja za pisni odgovor v 

skladu s členoma 110 in 111
1. Vprašanja za pisni odgovor
– spadajo v pristojnost in na področje 
odgovornosti določene institucije ter so 
splošnega interesa;
– so jedrnata in vsebujejo razumljivo 
vprašanje;
– ne vsebujejo žaljive vsebine;
– se ne nanašajo na strogo osebne zadeve.
2. Če vprašanje ne ustreza navedenim 
smernicam, sekretariat avtorju svetuje, 
kako naj zastavi vprašanje, da bo 
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sprejemljivo.
3. Če je bilo enako ali podobno vprašanje 
zastavljeno v predhodnih šestih mesecih 
in je nanj že prispel odgovor, sekretariat 
pošlje avtorju kopijo predhodnega 
vprašanja in odgovora. Ponovno 
vprašanje se pošlje naprej samo, če avtor 
v njem navaja nova pomembna dejstva ali 
želi dobiti dodatne informacije.
4. Če vprašanje sprašuje po stvarnih ali 
statističnih podatkih, ki so že na voljo v 
parlamentarni knjižnici, ta obvesti 
poslanca, ki umakne vprašanje.
5. Na vprašanja o podobnih zadevah se 
lahko pripravi skupen odgovor.

Or. en

(Odstavki 3, 4 in 5 predloga spremembe povsem ustrezajo odstavkom iz predloga spremembe 
21, naslov in odstavek 1 pa sta rahlo spremenjena. Odstavek 2 predloga spremembe je zelo 

podoben zapisu istega odstavka iz predloga spremembe 22)
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