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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Камарата на представителите на Ирландия 

относно предложението за директива на Съвета относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Камарата на представителите на Ирландия е изпратил мотивирано становище, което е 

приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 

директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАМАРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА НА ИРЛАНДИЯ 

 

ДОКЛАД НА СЪВМЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ 

И РЕФОРМА, И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОБЩА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА ЗА 

ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (ОКООКД) — COM (2016) 683 И 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОБЩА ОСНОВА ЗА 

ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК — COM (2016) 685. 

 

Настоящата резолюция беше приета от Камарата на представителите на Ирландия на 

нейното заседание от 15 декември 2016 г. 

 

 

Председател на Камарата на представителите на Ирландия 

 

 

 

 

Да бъде предадена на:  Председателя на Европейския парламент 
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Камарата на представителите на Ирландия: 

 

1) отбелязва съгласувания доклад на Съвместната комисия по финанси, публични 

разходи и реформа, и министър-председателят, съгласно член 114 от Правилника 

за дейността, относно предложението за директива на Съвета относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) — COM 

(2016) 683 и предложението за директива на Съвета относно обща основа за 

облагане с корпоративен данък — COM (2016) 685, което беше представено пред 

Камарата на представителите на Ирландия 14 декември 2016 г. в съответствие с 

член 114, член 3, буква б) от Правилника за дейността; 

 

2) като взе предвид гореспоменатия доклад и като изпълнява своите функции по 

силата на член  7, параграф 3 от Закона за Европейския съюз от 2009 г., счита, че 

предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък (ОКООКД) COM (2016) 683 и предложението за 

директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък COM 

(2016) 685 не са съобразени с принципа на субсидиарност поради причините, 

посочени в точка 3 от доклада,  както и 

 

3) отбелязва, че в съответствие с член 114, параграф 4 от Правилника за дейността 

копие от настоящата резолюция, заедно с мотивираното становище и 

горепосочения доклад, се изпраща на председателите на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията. 
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Националният парламент на Ирландия 

 

Съвместна комисия по финанси, публични разходи и реформа, и министър-

председателят 

 

COM (2016) 683 и COM (2016) 685 

 

Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и предложение за директива на Света 

относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) 

 

Декември 2016 г. 

 

 

 

 

32FPERT002 
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СЪВМЕСТНА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ И 

РЕФОРМА, И  

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

 

Доклад съгласно член 114 от Правилника за дейността на Камарата на 

представителите и член 107 от Правилника за дейността на Сената относно COM 

(2016) 683 и COM (2016) 685 — предложение за директива на Съвета относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и 

предложение за директива на Съвета относно обща основа за облагане с 

корпоративен данък (ОООКД). 

 

1.  Въведение 

 

1.1  Принципът на субсидиарност е определен в член 5, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), както следва: 

 

„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в 

неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и 

доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати 

в достатъчна степен от държавите членки, както на централно, така и на 

регионално и местно равнище, а поради обхвата или последиците от 

предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището 

на Съюза.“ 

 

Член 5, параграф 3 също предоставя специална компетентност на националните 

парламенти, за да гарантират, че институциите на ЕС прилагат принципа в 

съответствие с Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност. 

 

1.2 Проверката, определена в член 5, параграф 3 от ДЕС, е по-същество тест за 

„сравнителна ефективност“, който включва проверка за „необходимост“ и 

проверка за „по-големи ползи“: 

 

i) Необходимост – Необходимо ли е действие на ЕС за постигане на целта на 

предложението? Може ли целта на предложението да бъде единствено 

постигната или постигната в достатъчна степен посредством действие от 

страна на ЕС? 

 

ii) По-големи ползи – Би ли могла целта да бъде постигната по-добре на 

равнище ЕС, т.е. действието на ЕС би ли предоставило по-големи ползи в 

сравнение с действието на равнището на държавите членки? 

 

1.3 За да се подпомогнат националните парламенти при оценката им на 

съответствието с принципа на субсидиарност, в член 5 от Протокол № 2 изрично 

се посочва, че 

 

 „Всеки проект на законодателен акт следва да съдържа подробно становище 

с описание на елементи, които позволяват да се оцени спазването на 
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принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Това подробно 

становище следва да съдържа елементи, които позволяват да се оцени 

финансовият ефект на проекта, а когато става въпрос за директива, 

нейните последици от гледна точка на законодателните действия, които 

държавите-членки трябва да предприемат ...“.  

 

1.4 Следователно всеки нов проект на законодателен акт: 

 

 • трябва да бъде подкрепен от достатъчно „подробно становище“, което да 

позволи на националните парламенти да направят оценка относно 

съответствието му с принципа на субсидиарност; 

  

 • трябва ясно да отговаря и на двете проверки – за необходимост и за по-големи 

ползи; 

 • в съответствие с принципа на предоставената компетентност, установен в 

член 5, параграф 2 от ДЕС, Съюзът действа „единствено в границите на 

компетентност, която държавите членки са му предоставили с Договорите, 

с оглед постигане на поставените в тези Договори цели“. 

 

2. Проверка, извършена от Съвместната комисия по финанси, публични 

разходи и реформа, и министър-председателя 

 

Съвместната комисия (наричана по-долу „комисията“) разгледа предложението на три 

свои заседания – съответно на 1 декември 2016 г., 6 декември 2016 г. и 13 декември 

2016 г. 

 

2.1  На заседанието си от 1 декември комисията реши, че COM(2016)683 и 

COM(2016)685 дават основание за по-нататъшна проверка и постигна съгласие да 

покани на свое заседание представители от Министерството на финансите, 

Данъчната администрация и Европейската комисия за допълнително обсъждане, 

както и за да бъде информирана относно техническите аспекти на предложенията. 

Комисията също така постигна съгласие да покани заинтересовани 

страни/експерти, за да обсъди по-широкото отражение на предложенията върху 

структурата на ирландския корпоративен данък. 

 

2.2 Съответните поканени присъстваха на заседания на комисията на 6 и 13 декември. 

След като разгледа тези въпроси комисията прие мотивирано становище относно 

предложението на заседанието си на 14 декември. 

 

3.  Становище на съвместната комисия 

 

Съвместната комисията се отнесе със специално внимание към разпоредбите от 

Договора и е на мнение, че предложението не съответства на принципа на 

субсидиарност. Причините са изложени в следващите параграфи: 

 

3.1 Съвместната комисията счита, че Европейската комисия не е изпълнила по 

подходящ начин процедурните изисквания (в Протокол № 2, член 5) да 

предостави подробно становище с достатъчно количествени и качествени 

показатели, които да позволят на националните парламенти да оценят изцяло 



 

PE597.703v01-00 8/15 NP\1115608BG.docx 

BG 

всички последици в подобно трансгранично предложение. Съвместната комисия 

потвърждава публикуването на оценката на службите на Комисията, но има 

опасения във връзка с методологията, използвана за изчисляване на нетния спад в 

постъпленията от корпоративен данък за Ирландия, равен на 1,4 % от БВП. При 

липсата на подробен анализ и факта, че проучването на Европейската комисия не 

включват данни за продажби по местоназначение, комисията счита, че стойността 

от 1,4 % подценява реалното въздействие на тези предложения върху 

постъпленията от корпоративен данък. 

 

3.2 Аналогично, комисията отбелязва, че оценката на въздействието на Комисията 

сочи, че ОКООКД може да повиши растежа в ЕС с до 1,2 %. Но комисията 

отбелязва също, че в оценката на въздействието не се споменава нищо относно 

въздействието на ОКООКД върху отделните държави членки. Съвместната 

комисия счита освен това, че предложенията ще окажат непропорционално 

въздействие върху по-малките отворени икономики на някои държави членки, 

включително Ирландия. 

 

3.3 Съвместната комисия изразява категорично мнение, че последиците от 

предложението попадат по принцип в областта на данъчната политика и 

съответно нарушават сферата на националната компетентност. 

 

3.4 Съвместната комисия счита, че предложенията оказват пряко въздействие върху 

суверенните данъчни ставки, действащи понастоящем в държавите членки, както 

и върху способността на държавите членки да определят данъчните ставки в 

бъдеще, което е от изключителната компетентност на държавите членки. 

 

3.5 Освен това намерението да се въведе единна ставка като част от предложението за 

консолидиране всъщност ще доведе до отмяна на две ставки, които се прилагат 

понастоящем в Ирландия – а именно нетърговската данъчна ставка от 25 % и 

данъчната ставка за капиталовите печалби в размер на 33 %. Съвместната 

комисия счита, че въздействието на единната данъчна ставка следва да бъде по-

разбираемо формулирано, тъй като това последствие е станало ясно по време на 

изслушванията в комисията. Съвместната комисия установи по време на 

разглеждането, че Ирландия потенциално би могла да загуби повече от 450 

милиона евро от премахването на двете системи за данъчни ставки. 

 

3.6 Съвместната комисия е на мнение, че предложенията прехвърлят отговорността за 

един елемент от данъчната политика от държавите членки към Комисията без 

ясно да формулират ползи, които вече да не съществуват съгласно Директивата за 

борба с избягването на данъци, приета през юли 2016 г. 

 

3.7 Що се отнася до създаването на единна основа, комисията счита, че в 

действителност това ще доведе до стесняване на действащата данъчна основа в 

Ирландия. Поради това комисията смята, че данъчните постъпления ще бъдат 

значително намалени, което на свой ред ще се отрази отрицателно на ирландския 

бюджет и на възможността за финансиране на обществените услуги. 

 

3.8 Съвместната комисия счита, че въпреки че някои по-малки дружества могат да 

решат да изберат да се включат в новия режим на ОКООКД, предложенията 
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предвиждат две различни данъчни системи, действащи успоредно. Такъв подход 

има потенциал да увеличи сложността на данъчната система. Поради това 

комисията счита, че предложенията, както са публикувани, може да не отговарят 

на заявените цели за намаляване на административната тежест и рационализиране 

на системата на данъчно облагане. 

 

3.9 Съвместната комисия също така изразява загриженост, че предложенията могат 

да бъдат контрапродуктивни за текущи инициативи, формулирани от ОИСР чрез 

нейната инициатива за свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби 

(BEPS). Ирландия е допринесла активно и се е ангажирала с ОИСР по редица 

инициативи за реформа. Съвместната комисия смята, че различните действия 

свързани със свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби следва да 

получат достатъчно време за изпълнение и впоследствие за преглед, който да се 

извърши през 2020 г. 

 

Комисията отбелязва, че предложението за ОКООКД има за цел да премахне 

трансферно ценообразуване в рамките на ЕС. Комисията обаче е на мнение, че 

трансферното ценообразуване ще продължи да се извършва, като обхваща 

дейности извън ЕС. Инициативите на BEPS и на ОИСР се стремят към 

многостранни реформи, които отчитат глобалната данъчна среда. Съвместната 

комисия е на мнение, че тези предложения може да подкопаят текущите 

инициативи в областта на BEPS и следователно са ненужни в контекста на 

съществуващите реформи, включващи принципите на справедливи пазарни 

условия между независими страни при трансферно ценообразуване. 

 

3.10 Съвместната комисия счита, че ако бъде въведена ОКООКД вероятно ще бъде 

загубена значителна съдебна практика и експертен опит в управлението на 

данъчната система в Ирландия. Съвместната комисия смята, че въвеждането на 

изцяло нова система за данъчно облагане в Ирландия може евентуално да 

усложни данъчната среда, която е призната за прозрачна и достъпна. Съвместната 

комисия се опасява, че загубата на този експертен опит и на прецедента, 

установен в продължение на значителен период от време, би било 

контрапродуктивно и действително може да доведе до объркване и несигурност за 

предприятията. 

 

3.11 Съвместната комисия е на мнение, че трите фактора, които съставят формулата за 

разпределение, съгласно частта на предложението по отношение на 

консолидирането, изглеждат произволни. Освен това механизмът за разпределяне 

не отчита съществуването на „нематериални активи“, които в една все по-

цифровизирана бизнес среда съставляват все по-голям дял от активите на 

дружествата. Разпределяне въз основа на продажбите неизбежно означава, че по-

големите държави с повече население и по-големи бази от клиенти, ще получат 

значително повече данъчни приходи от по-малките държави членки единствено 

въз основа на мащаба. 

 

3.12 Съвместната комисия също така е на мнение, че формулата за разпределяне на 

печалбите, посочена в ОКООКД, е малко вероятно да премахне възможността за 

данъчно планиране в по-голяма степен от съществуващите правила за трансферно 

ценообразуване. 
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3.13 Съвместната комисия изразява загриженост по отношение на бъдещата роля на 

националните съдилища да се произнасят по данъчни въпроси на национално 

равнище. Съгласно ОКООКД намерението е данъчни въпроси и спорове вероятно 

да бъдат решавани от Съда на Европейския съюз. Съвместната комисия счита, че 

ирландските граждани трябва да имат право да запазят съществуващите права, 

залегнали в ирландското законодателство, за достъп до правни услуги/решения по 

въпроси в областта на данъчното облагане от национално значение. 

 

3.14 Съвместната комисия поставя под въпрос обосновката, че „ОКООКД ще доведе 

до повече инвестиции и растеж в цяла Европа“. Съвместната комисия счита, че 

по-малките предприятия могат да се възползват от увеличените приспадания и 

разходи съгласно общата база, за да намалят размера на дължимия данък. Освен 

това по-големите предприятия могат да преразгледат своите инвестиционни 

портфейли в Европа, което от своя страна би могло да доведе до намаляване на 

притока на инвестиции и евентуално на привлекателността на Европа като 

дестинация за инвестиции, както и до отслабване на конкурентоспособността на 

Европа на световния пазар. 

 

3.15 Съвместната комисия е удовлетворена, че горепосочените точки, взети заедно, 

ясно показват, че предложените директиви нарушават принципа на 

субсидиарност.  

 

4.  Препоръка на Специалната комисия 

 

На 14 декември 2016 г. комисията прие настоящия доклад съгласно член 114 от 

Правилника за дейността на Камарата на представителите и  

съгласно член 107 от Правилника за дейността на Сената. 

 

Комисията, в съответствие с Правилника за дейността, препоръчва на Камарата на 

представителите и на Сената на Ирландия да одобрят мотивираното становище, което 

се съдържа в точка  3 по-горе. 

 

Джон Макгинес, член на Камарата на представителите 

Председател 

 

14 декември 2016 г.  
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ЧЛЕНОВЕ НА 

СЪВМЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ И 

РЕФОРМА, И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

 

Членове на Камарата на представителите   
Джон Макгинес, член на Камарата на представителите 

(„Фина фойл“) 

(председател) 

Питър Бърк, член на Камарата на представителите 

(„Фина гейл“) 

Майкъл Д’Арси, член на Камарата на представителите 

(„Фина гейл“) 

Пърс Дохарти, член на Камарата на представителите 

(„Шин фейн“) 

Майкъл Макграт, член на Камарата на 

представителите („Фина фойл“) 

Пол Мърфи, член на Камарата на представителите 

(Ind) 

Шон Шерлок, член на Камарата на представителите 

(Ирландска лейбъристка партия) 

 

Сенатори: Пади Бърк („Фина гейл“) 

Роуз Конуей-Уолш („Шин фейн“) 

Джери Хоркън („Фина фойл“) (заместник-

председател) 

Керан О’Донъл („Фина гейл“)  
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МАНДАТ 

 

а) Функции на комисията – произтичат от Правилника за дейността [DSO 84A; 

SSO 70A] 

 

(1) Специалната комисия разглежда и докладва на Камарата на представителите:  

 

а) тези аспекти на политиката, администрацията и разходите на министерство или 

министерства и съответните публични органи, които комисията избере, и 

 

б) въпроси, свързани с Европейския съюз, които са от компетентността на 

съответното министерство или министерства. 

 

(2) Специалната комисия, назначена съгласно настоящия Правилник за дейността, 

може да работи съвместно със специална комисия, назначена от Сената на 

Ирландия, за целите на функциите, описани в настоящия Правилник за дейността, 

различни от тези в параграф 3, и да докладва за това и на двете камари на 

Националния парламент на Ирландия. 

 

(3) Без да се засяга общият характер на параграф 1, специалната комисия, назначена 

съгласно настоящия Правилник за дейността, разглежда, по отношение на 

съответното министерство или министерства, такива  

 

а)  законопроекти, 

 

б) предложения, които се съдържат във всяко предложение по смисъла на член 

187 от Правилника за дейността, 

 

в) прогнози за обществени услуги, и 

 

г) други въпроси, 

 

които бъдат отнесени до специалната комисия от Камарата на представителите, 

както и 

 

д) годишни отчети за работата, включително резултати, ефикасност и 

ефективност при използването на публични средства, и 

 

е) прегледи на икономическата изгодност и на политиката, които специалната 

комисия избере. 

 

(4) Съвместната комисия може да разглежда следните въпроси по отношение на 

съответното министерство или министерства и свързаните публични органи: 

 

 а) въпроси, свързани с политиката и управлението, за които министърът отговаря 

официално, 

 

 б) обществени дела, които се ръководят от министерството, 
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 в) политически въпроси, произтичащи от прегледите на икономическата 

изгодност и на политиката, извършени или възложени от министерството, 

 

 г) държавната политика и управление по отношение на органи под егидата на 

министерството, 

  д) въпроси, свързани с политиките и управлението по отношение на органите, 

които са частично или изцяло финансирани от държавата или които са 

създадени или назначени от член на правителството или на парламента, 

 

 е) общата схема или проекта на основните области, обхващани от даден 

проектозакон, 

 

 ж) всеки доклад за въздействието на законодателен акт след неговото влизане в 

сила, представен на едната камара или на двете камари на парламента от член 

на правителство или държавен секретар относно всеки законопроект, приет от 

камарите на парламента на Ирландия, 

 

 з) нормативни актове, включително внесените или внесените като проекти в 

едната или двете камари, както и тези, изготвени съгласно Актовете за 

Европейските общности от 1972 г. до 2009 г., 

 

 и) стратегически документи, внесени в едната или двете камари на парламента 

съгласно Закона за управление на публичните служби от 1997 г. 

 

 й) годишни доклади или годишни доклади и отчети, изисквани от закона, и 

внесени в едната или двете камари на парламента, на министерството или 

органите, посочени в букви г) и д), и цялостните резултати и оперативните 

резултати, декларации за стратегия и корпоративни планове на тези органи, 

както и 

 

 к) други въпроси, които понякога може да бъдат отнесени до нея от Камарата на 

представителите. 

 

(5) Без да се засяга общият характер на параграф 1, съвместната комисия, назначена 

съгласно настоящия Правилник за дейността, разглежда, по отношение на 

съответното министерство или министерства:  

 

 а) общите характеристики на проекти на законодателни актове на ЕС, отнесени 

до специалната комисия съгласно член 114 от Правилника за дейността, 

включително съответствието на тези актове с принципа на субсидиарност, 

 

 б) други предложения за законодателство на ЕС и свързаните с него въпроси на 

политиката, включително програми и насоки, изготвени от Европейската 

комисия 

 

  като основа на възможните законодателни действия, 

 

 в) незаконодателни документи, публикувани от институциите на ЕС във връзка с 

политиките на ЕС, и 
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 г) въпроси, включени за разглеждане в дневния ред за заседанията на съответния 

Съвет на министрите на ЕС и резултатите от такива заседания. 

 

(6) Когато дадена специална комисия, назначена съгласно настоящия Правилник за 

дейността, работи съвместно със специална комисия, назначена от Сената на 

Ирландия, председателят на специалната комисия на Камарата на представителите 

е председател и на съвместната комисия. 

 

(7) Следните лица могат да присъстват на заседанията на специалната или на 

съвместната комисия, назначена съгласно настоящия Правилник за дейността, за 

целите на функциите, посочени в параграф 5, и могат да участват в разискванията, 

без право на глас или на придвижване на предложения и изменения: 

 а)  членове на Европейския парламент, избрани от избирателни райони в 

Ирландия, включително Северна Ирландия, 

 

 б) членовете на ирландската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа, и 

 

 в) по покана на комисията – други членове на Европейския парламент. 

 

(8) Специална комисия, назначена съгласно настоящия Правилник за дейността, може, 

по отношение на омбудсман, натоварен с надзора на обществените услуги в 

рамките на обхвата на политиката на съответното министерство или министерства, 

да разглежда: 

 

 а) предложения, свързани с назначаването на омбудсман, които могат да бъдат 

отнесени до комисията, и 

 

 б) доклади на омбудсмана, внесени в едната или в двете камари на парламента на 

Ирландия, по усмотрение на комисията. 

 

б) Обхват и контекст на дейността на комисиите (съгласно Правилника за 

дейността)   

[DSO 84; SSO 70] 

 

(1) Съвместната комисия може да разглежда само такива въпроси, да се включат в 

такива дейности, да упражнява такива правомощия и за изпълнява такива функции, 

за които е изрично упълномощена съгласно своя мандат и съгласно Правилника за 

дейността, както и 

 

(2) такива въпроси, дейности, правомощия и функции, са относими и произтичат само 

в контекста на подготовката на доклад до Камарата на представителите и/или 

Сената. 

 

(3) Съвместната комисия не разглежда никакви въпроси, които се обсъждат или за 

които е изпратено съобщение с предложение за разглеждане от Комисията по 

публични финанси съгласно член 186 от Правилника за дейността и/или Акта за 

контрольора и главния одитор (Изменение) от 1993 г., както и 
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(4) всеки въпрос, който се обсъжда или за който е изпратено съобщение с предложение 

за разглеждане от Съвместната комисия по обществените петиции в контекста на 

упражняването на нейните функции съгласно Правилника за дейността [DSO 111A 

и SSO 104A]. 

 

(5) Съвместната комисия се въздържа да провежда изслушване на открито заседание 

или да публикува поверителна информация относно какъвто и да е въпрос, ако към 

нея е отправено писмено искане с посочени основания от: 

 

а) член на правителството или от държавен министър, или 

 

б) от ръководно длъжностно лице на орган под егидата на министерство или 

орган, който е частично или изцяло финансиран от държавата или е създадени 

или назначен от член на правителството или от Националния парламент на 

Ирландия: 

 

при условие че председателят може да обжалва всяко такова искане, отправено до 

председателя на Камарата на представителите/председателя на Сената, чието 

решение е окончателно. 

(6) Указание за всички специални комисии, до които се отнасят за разглеждане 

проектозакони, е да гарантират, че не повече от две специални комисии провеждат 

заседание в един и същи ден, за да разгледат даден законопроект, освен ако 

Камарата на представителите, след надлежно предизвестие, изпратено от 

председателя на специалната комисия, отмени това указание по предложение на 

министър-председателя на Ирландия съгласно член 28 от Правилника за дейността 

на Камарата на представителите. Председателят на специалната комисия отговаря 

за спазването на настоящото указание. 

 


