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KANSALLISEN PARLAMENTIN 
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TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Irlannin edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston 

direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta 

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

 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Irlannin edustajainhuone on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 

ehdotuksesta direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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YHTEISÖVEROPOHJASTA (CCCTB) – COM(2016)0683 JA NEUVOSTON 
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Irlannin edustajainhuone 

 

l) panee merkille rahoitusasioita, julkisia menoja ja uudistuksia käsittelevän sekakomitean 

sekä pääministerin (Taoiseach) työjärjestyksen 114 artiklan mukaisen hyväksytyn 

mietinnön ehdotuksista neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 

yhteisöveropohjasta (CCCTB) – COM(2016)0683 ja neuvoston direktiiviksi yhteisestä 

yhteisöveropohjasta – COM(2016)0685, joka esitettiin Irlannin edustajainhuoneelle 

14. joulukuuta 2016 työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti; 

 

2) ottaa huomioon edellä mainitun mietinnön ja katsoo Euroopan unionia koskevan 

vuoden 2009 lain 7 artiklan 3 kohdassa esitettyjä tehtäviä suorittaessaan, että ehdotukset 

neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) – 

COM(2016)0683 ja neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta – 

COM(2016)0685 eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia mietinnön 3 kohdassa 

esitettyjen syiden perusteella; ja 

 

3) toteaa, että työjärjestyksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämän päätöslauselman 

jäljennös, perusteltu lausunto sekä edellä mainittu mietintö lähetetään Euroopan 

parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille. 
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RAHOITUSASIOITA, JULKISIA MENOJA JA UUDISTUKSIA KÄSITTELEVÄ 

SEKAKOMITEA SEKÄ 

PÄÄMINISTERI (TAOISEACH) 

 

Irlannin edustajainhuoneen työjärjestyksen 114 artiklan ja Irlannin senaatin 

työjärjestyksen 107 artiklan mukaisesti annettu mietintö ehdotuksesta neuvoston 

direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) ja ehdotuksesta 

neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) – COM(2016)0683 ja 

COM(2016)0685 

 

1.  Johdanto 

 

1.1  Toissijaisuusperiaate määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

5 artiklan 3 kohdassa seuraavasti: 

 

”Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 

yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla 

saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun 

toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.” 

 

Kyseisessä 5 artiklan 3 kohdassa myös annetaan kansallisille parlamenteille 

erityisvastuu valvoa, että unionin toimielimet soveltavat toissijaisuusperiaatetta 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 

mukaisesti. 

 

1.2 SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätty testi on itse asiassa ˮtehokkuuden 

vertailuaˮ, joka sisältää ”välttämättömyyttä” koskevan kriteerin ja ”suurempia hyötyjä” 

koskevan kriteerin: 

 

i) Välttämättömyys: Onko EU:n toiminta välttämätöntä ehdotuksen tavoitteen 

saavuttamiseksi? Voidaanko ehdotuksen tavoite saavuttaa ainoastaan tai saavuttaa 

riittävissä määrin EU:n toiminnan avulla? 

 

ii) Suuremmat hyödyt: Voitaisiinko tavoite saavuttaa paremmin EU:n tasolla eli 

toisiko EU:n toiminta suurempia hyötyjä kuin toiminta jäsenvaltioiden tasolla? 

 

1.3 Kansallisten parlamenttien avuksi toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioinnissa 

pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa säädetään yksiselitteisesti seuraavaa: 

 

 ”Kaikkiin esityksiin, jotka koskevat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 

säädöstä, olisi liitettävä selvitys, jonka sisältämien yksityiskohtaisten tietojen 

perusteella toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan 

arvioida. Selvityksessä olisi esitettävä tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida 

esityksen rahoitusvaikutuksia ja, kun kyse on direktiivistä, sen vaikutuksia 

lainsäädäntöön, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön…”  
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1.4 Siksi kaikissa esityksissä, jotka koskevat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 

säädöstä, 

 

 • on oltava mukana riittävän ”yksityiskohtainen selvitys”, jonka avulla kansalliset 

parlamentit voivat arvioida, noudattaako se toissijaisuusperiaatetta 

  

 • on selkeästi täytettävä sekä välttämättömyyttä että suurempia hyötyjä koskevat 

kriteerit 

 • on SEU-sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun annetun toimivallan 

periaatteen mukaisesti osoitettava, että ”unioni toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille 

perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä sopimuksissa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.” 

 

2. Rahoitusasioita, julkisia menoja ja uudistuksia käsittelevän sekakomitean sekä 

pääministerin tekemä arviointi 

 

Sekakomitea, jäljempänä ”komitea”, on tarkastellut ehdotusta kolmessa kokouksessa 

1. joulukuuta 2016, 6. joulukuuta 2016 ja 13. joulukuuta 2016. 

 

2.1  Komitea katsoi 1. joulukuuta pitämässään kokouksessa, että ehdotuksia 

COM(2016)0683 ja COM(2016)685 oli syytä arvioida perusteellisemmin, ja päätti 

kutsua valtiovarainministeriön, verohallinnon ja Euroopan komission virkamiehiä 

kokoukseensa keskustelemaan tarkemmin ehdotuksista sekä esittämään yhteenvedon 

ehdotusten teknisistä näkökohdista. Komitea päätti myös kutsua sidosryhmiä ja 

asiantuntijoita keskustelemaan ehdotusten laajemmista vaikutuksista Irlannin 

yhteisöveron rakenteeseen. 

 

2.2 Asiaankuuluvat osapuolet osallistuivat komitean kokouksiin 6. ja 13. joulukuuta. 

Käsiteltyään aiheita komitea päätti antaa perustellun lausunnon ehdotuksesta 

kokouksessaan 14. joulukuuta. 

 

3.  Sekakomitean lausunto 

 

Komitea on ottanut erityisesti huomioon perussopimuksen säännökset ja katsoo, että ehdotus 

ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Syyt esitetään seuraavissa kohdissa: 

 

3.1 Komitea katsoo, että Euroopan komissio ei ole täyttänyt asianmukaisesti 

menettelyvaatimuksia (pöytäkirjassa 2 oleva 5 artikla), joiden mukaan on toimitettava 

yksityiskohtainen selvitys, joka sisältää riittävästi määrällisiä ja laadullisia perusteita ja 

jonka avulla kansalliset parlamentit voivat arvioida tämäntyyppisen rajat ylittävän 

ehdotuksen kaikkia vaikutuksia. Komitea panee merkille julkaistun henkilöstön 

arvioinnin mutta suhtautuu epäillen laskentamenetelmään, jonka mukaan Irlannin 

yhteisöverotulot laskevat 1,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Kun otetaan huomioon, 

ettei tarkkaa analyysia ole annettu ja ettei Euroopan komission tutkimus sisällä 

määränpään mukaan eriteltyjä myyntitietoja, komitea katsoo, että 1,4 prosenttia on 

alhaisempi kuin ehdotusten todelliset vaikutukset yhteisöverotuloihin. 

 

3.2 Samoin komitea toteaa, että komission vaikutustenarvioinnin mukaan CCCTB voi lisätä 

kasvua EU:ssa jopa 1,2 prosentilla. Komitea panee kuitenkin merkille myös, että 
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vaikutustenarvioinnissa ei tarkastella CCCTB:n vaikutuksia yksittäisiin jäsenvaltioihin. 

Lisäksi komitea katsoo, että ehdotukset vaikuttavat kohtuuttomasti joidenkin 

jäsenvaltioiden, kuten Irlannin, pienempiin avoimiin talouksiin. 

 

3.3 Komitea on vakuuttunut siitä, että ehdotuksen seuraamukset liittyvät yleensä 

veropolitiikan alaan ja siten ehdotus vaikuttaa kansalliseen toimivaltaan. 

 

3.4 Komitean mukaan ehdotukset vaikuttavat suoraan jäsenvaltioissa tällä hetkellä käytössä 

oleviin, riippumattomasti määritettyihin veroasteisiin ja myös jäsenvaltioiden 

mahdollisuuksiin määrittää veroasteita tulevaisuudessa. Veroasteiden määrittäminen 

kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. 

 

3.5 Lisäksi veropohjien yhdistämisehdotukseen sisältyvä suunnitelma yhdenmukaisen 

veroasteen käyttöönotosta merkitsee, että kaksi Irlannissa tällä hetkellä käytössä olevaa 

veroastetta – toisin sanoen muuhun kuin kaupankäyntiin sovellettava 25 prosentin 

veroaste ja pääomavoittoihin sovellettava 33 prosentin veroaste – poistettaisiin käytöstä. 

Komitean mukaan yhdenmukaisen veroasteen vaikutukset olisi esitettävä selvemmin, 

sillä tämä seuraus tuli esiin komitean kuulemisissa. Tarkastelun aikana komitealle 

kerrottiin, että Irlanti saattaisi menettää yli 450 miljoonaa euroa, jos mainituista 

kahdesta veroasteesta luovuttaisiin. 

 

3.6 Komitea katsoo, että ehdotusten myötä jäsenvaltiot luovuttaisivat osan veropolitiikkaa 

koskevasta vastuustaan komissiolle ilman sellaisia selkeitä hyötyjä, joita ei jo saataisi 

heinäkuussa 2016 hyväksytyn, veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin kautta. 

 

3.7 Komitea katsoo, että yhdenmukaisen veropohjan luominen itse asiassa kaventaa 

Irlannissa tällä hetkellä käytössä olevaa veropohjaa. Sen vuoksi komitea uskoo 

verotulojen vähenevän merkittävästi, mikä puolestaan vaikuttaa kielteisesti Irlannin 

valtionkassaan ja julkisten palvelujen rahoituskykyyn. 

 

3.8 Komitean mukaan huolimatta siitä, että jotkin pienemmät yritykset voivat päättää 

soveltaa uutta CCCTB-järjestelmää, ehdotuksissa säädetään kahdesta eri 

verojärjestelmästä, jotka toimivat rinnakkain. Tällainen lähestymistapa voi lisätä 

verojärjestelmän monimutkaisuutta. Sen vuoksi komitea katsoo, että ehdotuksilla ei 

ehkä saavuteta asetettuja tavoitteita hallinnollisen taakan keventämisestä ja 

verojärjestelmän virtaviivaistamisesta, siinä muodossa kuin ehdotukset on julkaistu. 

 

3.9 Komitea on huolissaan myös siitä, että ehdotukset voivat haitata käynnissä olevia 

aloitteita, jotka OECD on määritellyt BEPS-aloitteessaan. Irlanti on edistänyt 

aktiivisesti lukuisia uudistusaloitteita yhdessä OECD:n kanssa. Komitean mukaan 

BEPS-aloitteen eri toimien täytäntöönpanolle olisi varattava riittävästi aikaa, ja näin 

ollen niiden täytäntöönpanoa olisi tarkasteltava vuonna 2020. 

 

Komitea toteaa, että CCCTB-ehdotus pyrkii poistamaan siirtohinnoittelun EU:ssa. 

Komitea katsoo kuitenkin, että siirtohinnoittelu jatkuu edelleen EU:n ulkopuolella 

toteutettavien toimien yhteydessä. OECD:ssä ja BEPS-aloitteissa on pyritty 

toteuttamaan monenvälisiä uudistuksia, joissa otetaan huomioon globaali 

verotusympäristö. Komitea katsoo, että ehdotukset saattavat heikentää käynnissä olevia 
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BEPS-aloitteita ja että ne ovat sen vuoksi tarpeettomia, kun otetaan huomioon nykyiset 

uudistukset, joissa sovelletaan siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatteita. 

 

3.10 Komitea katsoo, että Irlannin verohallinnon merkittävä oikeuskäytäntö ja asiantuntemus 

todennäköisesti menetetään, jos CCCTB otetaan käyttöön. Komitean mukaan kokonaan 

uuden verotusjärjestelmän käyttöönotto saattaa monimutkaistaa Irlannissa avoimena ja 

selkeänä pidettyä verotusympäristöä. Komitea epäilee, että tällaisen asiantuntemuksen 

ja pitkän ajan kuluessa vakiintuneen oikeuskäytännön menettäminen voisi olla 

haitallista ja saattaisi aiheuttaa yrityksille sekaannusta ja epävarmuutta. 

 

3.11 Komitea katsoo, että ehdotuksen veropohjien yhdistämistä koskevan osan 

kohdentamiskaavaan sisältyvät kolme tekijää vaikuttavat mielivaltaisilta. 

Kohdentamiskaavassa ei myöskään oteta huomioon aineettomia hyödykkeitä, jotka 

digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä muodostavat yhä suuremman osan 

omaisuuseristä. Myyntiin perustuva kohdentaminen merkitsee väistämättä sitä, että 

suuret maat, joissa on enemmän asukkaita ja suurempi asiakaskunta, saavat pelkästään 

mittakaavasyistä huomattavasti enemmän verotuloja. 

 

3.12 Komitea katsoo myös, että CCCTB:ssä määritetyllä voitonjaon kaavalla tuskin 

poistetaan verosuunnittelun mahdollisuutta sen enempää kuin voimassa olevia 

siirtohinnoittelusääntöjäkään. 

 

3.13 Komitea ilmaisee huolensa kansallisten tuomioistuimien tulevasta roolista, kun 

veroasioita ratkaistaan kansallisella tasolla. CCCTB:ssä veroasiat ja -riidat pyritään 

todennäköisesti ratkaisemaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Komitea katsoo, että 

Irlannin kansalaisten on pystyttävä säilyttämään Irlannin lainsäädännön mukaiset 

oikeutensa, jotka koskevat lakipalveluiden ja tuomioiden saatavuutta kansallisesti 

merkittävissä veroasioissa. 

 

3.14 Komitea suhtautuu epäillen perusteluihin, joiden mukaan CCCTB edistää investointeja 

ja kasvua kaikkialla Euroopassa. Komitean mukaan pienet yritykset voivat hyödyntää 

yhteisen pohjan mukaisia lisävähennyksiä ja -kustannuksia vähentääkseen 

maksettavaksi tulevia veroja. Suuret yritykset voivat tarkistaa sijoitussalkkujaan 

Euroopassa. Tämä puolestaan voisi vähentää Eurooppaan suuntautuvia investointeja ja 

heikentää Euroopan houkuttelevuutta investointikohteena sekä vähentää Euroopan 

kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. 

 

3.15 Komitea katsoo, että edellä mainitut kohdat yhdessä osoittavat selkeästi, että ehdotetut 

direktiivit rikkovat toissijaisuusperiaatetta.  

 

4.  Erityiskomitean suositus 

 

Komitea hyväksyi tämän mietinnön Irlannin edustajainhuoneen työjärjestyksen 114 artiklan ja 

Irlannin senaatin työjärjestyksen 107 artiklan mukaisesti 14. joulukuuta 2016. 

 

Komitea esittää työjärjestyksen mukaisesti edellä 3 kohdassa esitettyä perusteltua lausuntoa 

Irlannin edustajainhuoneen ja senaatin hyväksyttäväksi. 

 

John McGuinness, T.D. 
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Puheenjohtaja 

 

14. joulukuuta 2016  

 



 

NP\1115608FI.docx 11/15 PE597.703v01-00 

 FI 

RAHOITUSASIOITA, JULKISIA MENOJA JA UUDISTUKSIA KÄSITTELEVÄN 

SEKAKOMITEAN JÄSENET 

SEKÄ PÄÄMINISTERI 

 

Edustajat:     John McGuinness T.D. (FF) 

(puheenjohtaja) 

Peter Burke T.D. (FG) 

Michael D’Arcy T.D. (FG) 

Pearse Doherty T.D. (SF) 

Michael McGrath T.D. (FF) 

Paul Murphy T.D. (Ind) 

Seán Sherlock T.D. (Lab) 

 

Senaatin jäsenet:   Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF) 

Gerry Horkan (FF) (varapuheenjohtaja) 

Kieran O’Donnell (FG)  

 



 

PE597.703v01-00 12/15 NP\1115608FI.docx 

FI 

TYÖJÄRJESTYKSEN KOHDAT 

 

a. Työjärjestyksessä säädetyt komitean tehtävät [DSO 84A; SSO 70A] 

 

1) Erityiskomitea käsittelee seuraavia asioita ja raportoi niistä edustajainhuoneelle: 

 

a) komitean valitsemat, tietyn ministeriön tai tiettyjen ministeriöiden sekä niihin 

liittyvien julkisten elinten menoihin, hallintoon ja politiikkaan liittyvät näkökohdat ja 

 

b) Euroopan unionin asiat, jotka kuuluvat asianomaisen ministeriön tai asianomaisten 

ministeriöiden vastuualueeseen. 

 

2) Työjärjestyksen mukaisesti nimitetty erityiskomitea voi yhdessä Irlannin senaatin 

nimittämän erityiskomitean kanssa hoitaa tässä työjärjestyksessä määritettyjä, muita kuin 

3 kohdassa lueteltuja tehtäviä ja raportoida niistä Irlannin parlamentille. 

 

3) Sanotun rajoittamatta 1 kohdan yleistä sovellettavuutta työjärjestyksen mukaisesti 

nimitetty erityiskomitea käsittelee asianomaisen ministeriön tai asianomaisten 

ministeriöiden osalta seuraavia asioita: 

 

a)  lakiesitykset, 

 

b) kaikkiin esityksiin sisältyvät ehdotukset työjärjestyksen 187 artiklassa tarkoitetut 

esitykset mukaan luettuina, 

 

c) julkisia palveluja koskevat arviot ja 

 

d) muut asiat, 

 

jotka Irlannin edustajainhuone osoittaa erityiskomitealle, sekä 

 

e) vuotuiset tuottotiedot mukaan lukien julkisten varojen käyttöön liittyvä suorituskyky, 

tuloksellisuus ja tehokkuus ja 

 

f) erityiskomitean valitsemat kannattavuusselvitykset ja poliittiset katsaukset. 

 

4) Sekakomitea voi käsitellä seuraavia asioita asianomaisen ministeriön tai asianomaisten 

ministeriöiden sekä niihin liittyvien julkisten elinten osalta: 

 

 a) politiikkaan ja hallintoon liittyvät asiat, joista ministeriö on virallisesti vastuussa, 

 

 b) ministeriön hallinnoimat julkiset asiat, 

 

 c) ministeriön suorittamissa tai teettämissä kannattavuusselvityksissä ja poliittisissa 

katsauksissa esille tulleet poliittiset kysymykset, 

 

 d) ministeriön valvonnassa oleviin elimiin liittyvä hallituksen politiikka ja 

valtionhallinto, 
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  e) poliittiset ja hallinnolliset asiat, jotka koskevat osittain tai kokonaan valtion 

rahoittamia elimiä tai elimiä, jotka ovat hallituksen tai parlamentin jäsenen 

perustamia tai nimittämiä, 

 

 f) mahdollista lakiesitystä koskeva yleinen suunnitelma tai luonnoksen otsikot, 

 

 g) hallituksen jäsenen tai ministerin Irlannin parlamentin hyväksymästä lakiesityksestä 

esityksen vahvistamisen jälkeen joko ylä- tai alahuoneelle tai niille molemmille 

antama mietintö, 

 

 h) säädökset mukaan lukien ylä- tai alahuoneelle tai niille molemmille esitetyt 

säädökset tai niiden luonnokset sekä Euroopan yhteisöjä koskevien vuosien 1972–

2009 lakien mukaiset säädökset, 

 

 i) Irlannin parlamentin ylä- ja alahuoneelle julkisten palvelujen hallinnointia koskevan 

vuoden 1997 lain mukaisesti esitetyt strategialausunnot, 

 

 j) laissa vaaditut alakohdissa d ja e tarkoitetun ministeriön tai elinten vuosikertomukset 

tai vuosikertomukset ja tilinpäätökset, jotka on toimitettu joko ylä- tai alahuoneelle 

tai niille molemmille, sekä kokonaistulos ja toiminnallinen tulos, strategialausunnot 

ja toimintasuunnitelmat sekä 

 

 k) muut mahdolliset asiat, joita edustajainhuone voi aika ajoin osoittaa sille. 

 

5) Sanotun rajoittamatta 1 kohdan yleistä sovellettavuutta työjärjestyksen mukaisesti 

nimitetty sekakomitea käsittelee asianomaisen ministeriön tai asianomaisten 

ministeriöiden osalta seuraavia asioita: 

 

 a) erityiskomitealle työjärjestyksen 114 artiklan mukaisesti osoitetut EU:n 

lainsäädäntöluonnokset mukaan lukien tiedot kyseisten säädösten 

toissijaisuusperiaatteen mukaisuudesta, 

 

 b) muut EU:n lainsäädäntöehdotukset ja niihin liittyvät poliittiset kysymykset mukaan 

lukien Euroopan komission mahdollisen lainsäädännön perustaksi 

 

  suunnittelemat ohjelmat ja suuntaviivat, 

 

 c) minkä tahansa EU:n toimielimen julkaisemat muut kuin lainsäädäntöasiakirjat, jotka 

liittyvät EU:n politiikkoja koskeviin kysymyksiin, sekä 

 

 d) EU:n asiaankuuluvan ministerineuvoston kokousten esityslistaan käsiteltäviksi 

merkityt asiat sekä kyseisten kokousten tulokset. 

 

6) Jos työjärjestyksen mukaisesti nimitetty erityiskomitea toimii yhdessä Irlannin senaatin 

nimittämän erityiskomitean kanssa, edustajainhuoneen nimittämän erityiskomitean 

puheenjohtaja toimii myös sekakomitean puheenjohtajana. 
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7) Seuraavat henkilöt voivat osallistua tämän työjärjestyksen mukaisesti nimitetyn erityis- 

tai sekakomitean kokouksiin 5 kohdassa esitettyjä tehtäviä varten, ja he voivat osallistua 

menettelyihin, mutta heillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta jättää esityksiä ja tarkistuksia: 

 a)  Euroopan parlamentin jäsenet, jotka on valittu Irlannin, myös Pohjois-Irlannin, 

vaalipiireistä, 

 

 b) Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Irlannin valtuuskunnan 

jäsenet sekä 

 

 c) muut Euroopan parlamentin jäsenet komitean kutsusta. 

 

8) Työjärjestyksen mukaisesti nimitetty erityiskomitea voi käsitellä seuraavia asioita 

julkisten palvelujen valvonnasta vastaavien oikeusasiamiesten osalta asianomaisen 

ministeriön tai asianomaisten ministeriöiden toimivaltaan kuuluvalla politiikan alalla: 

 

 a) oikeusasiamiehen nimittämiseen liittyvät esitykset, jotka on mahdollisesti osoitettu 

komitealle, ja 

 

 b) komitean mahdollisesti valitsemat oikeusasiamiehen kertomukset, jotka on toimitettu 

joko ylä- tai alahuoneelle tai niille molemmille. 

 

b. Komiteoiden toiminnan soveltamisala ja tausta  

(työjärjestyksen mukaisesti) [DSO 84; SSO 70] 

 

1) Sekakomitea voi käsitellä vain sellaisia asioita, käynnistää sellaisia toimia, käyttää 

sellaista toimivaltaa ja suorittaa sellaisia tehtäviä, jotka erityisesti hyväksytään sen 

työjärjestyksen kohdissa ja artikloissa. ja 

 

2) Kyseisten asioiden, toimien, toimivallan ja tehtävien on oltava merkityksellisiä Irlannin 

edustajainhuoneelle ja/tai senaatille toimitettavien mietintöjen laatimiseksi ja niiden on 

liityttävä ainoastaan kyseisten mietintöjen laatimiseen. 

 

3) Sekakomitea ei käsittele mitään julkisen talouden komitean käsittelemiä asioita tai 

asioita, joita on ehdotettu kyseisen komitean käsiteltäviksi, työjärjestyksen 186 artiklan 

ja/tai valtiontalouden tarkastusviraston johtajaa koskevan vuoden 1993 lain (muutos) 

mukaisesti. ja 

 

4) Kaikki julkisista vetoomuksista vastaavan sekakomitean käsittelemät asiat tai asiat, joita 

on ehdotettu kyseisen komitean käsiteltäviksi sen hoitaessa työjärjestyksen artiklojen 

mukaisia tehtäviään [DSO 111A ja SSO 104A]. 

 

5) Sekakomitea pidättäytyy tutkimasta julkisesti mitä tahansa asiaa koskevia 

luottamuksellisia tietoja tai julkaisemasta niitä, jos sitä pyytää kirjallisesti esitetyistä 

syistä 

 

a) hallituksen jäsen tai ministeri tai 
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b) ministeriön valvonnassa olevan tai osittain tai kokonaan valtion rahoittaman elimen 

tai hallituksen tai parlamentin jäsenen perustaman tai nimittämän elimen johtava 

viranhaltija. 

 

Puheenjohtaja voi valittaa tällaisesta pyynnöstä Irlannin edustajainhuoneen puhemiehelle 

(Ceann Comhairle) tai Irlannin senaatin puheenjohtajalle (Cathaoirleach), joiden päätös 

asiassa on lopullinen. 

 

6) Kaikille lakiesityksiä vastaanottaville erityiskomiteoille annetaan ohjeeksi, että niiden on 

varmistettava, että korkeintaan kaksi erityiskomiteaa kokoontuu käsittelemään 

lakiesitystä tiettynä päivänä, jollei Irlannin edustajainhuone erityiskomitean 

puheenjohtajan asianmukaisesti antaman ilmoituksen jälkeen hylkää esitystä koskevaa 

pääministerin ohjetta edustajainhuoneen työjärjestyksen 28 artiklan mukaisesti. 

Erityiskomitean puheenjohtaja on vastuussa tämän ohjeen noudattamisesta. 

 


