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SUBSIDIARUMO 

Tema: Airijos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl Tarybos direktyvos dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) 

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Airijos Atstovų Rūmai pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

AIRIJOS ATSTOVŲ RŪMAI 

 

JUNGTINIO FINANSŲ, VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ IR REFORMŲ KOMITETO IR MINISTRO 

PIRMININKO PRANEŠIMAS DĖL PASIŪLYMO DĖL TARYBOS DIREKTYVOS DĖL 

BENDROS KONSOLIDUOTOSIOS PELNO MOKESČIO BAZĖS (BKPMB) – 

COM(2016) 683 IR DĖL PASIŪLYMO DĖL TARYBOS DIREKTYVOS DĖL BENDROS 

PELNO MOKESČIO BAZĖS – COM(2016) 685 

 

Airijos Atstovų Rūmai patvirtino šią rezoliuciją per 2016 m. gruodžio 15 d. posėdį. 

 

 

Airijos Atstovų Rūmų Pirmininkas 

 

 

 

 

Prašoma perduoti  Europos Parlamento Pirmininkui 
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Airijos Atstovų Rūmai: 

 

(l) atkreipia dėmesį į 2016 m. gruodžio 14 d. pagal Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 

114 straipsnio 3 dalies b punktą Airijos Atstovų Rūmams pateiktą suderintą Jungtinio 

finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto ir Ministro Pirmininko pranešimą pagal 

Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnį dėl pasiūlymo dėl Tarybos 

direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB, 

COM(2016) 683) ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio 

bazės (COM(2016) 685), 

 

(2) atsižvelgdami į minėtą pranešimą ir vykdydami savo pareigą pagal 2009 m. Europos 

Sąjungos įstatymo 7 straipsnio 3 dalį, pareiškia nuomonę, kad pasiūlymas dėl Tarybos 

direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB, COM (2016) 

683) ir pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės 

(COM(2016) 0685) neatitinka subsidiarumo principo dėl pranešimo 3 dalyje nurodytų 

priežasčių, ir 

 

(3) atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 4 

dalį šios rezoliucijos kopija drauge su pagrįsta nuomone ir minėtu pranešimu 

perduodama Europos Parlamento Pirmininkui, Tarybos Pirmininkui ir Komisijos 

Pirmininkui. 
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Airijos Irachtas 

 

Jungtinis finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komitetas ir Ministras Pirmininkas 

 

COM(2016) 683 ir COM(2016) 685 

 

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) ir pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės 

(BPMB) 

 

2016 m. gruodžio mėn. 
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JUNGTINIS FINANSŲ, VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ IR REFORMŲ KOMITETAS ir 

MINISTRAS PIRMININKAS 

 

Pranešimas pagal Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnį ir Senato darbo 

tvarkos taisyklių 107 straipsnį dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB, COM (2016) 683) ir pasiūlymo dėl 

Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB, COM (2016) 685) 

 

1.  Įvadas 

 

1.1  Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje subsidiarumo principas apibrėžiamas 

taip: 

 

„Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 

kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo 

veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o 

Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų 

geriau.“ 

 

Be to, 5 straipsnio 3 dalyje nacionaliniams parlamentams pavedama konkreti pareiga 

užtikrinti, kad ES institucijos šį principą taikytų laikydamosi Protokolo Nr. 2 dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nuostatų. 

 

1.2 Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti kriterijai iš tiesų reiškia 

vadinamojo lyginamojo efektyvumo įvertinimą, kuris apima būtinumo ir didesnio 

naudingumo kriterijus: 

 

i) būtinumas: ar ES veiksmai būtini šio pasiūlymo tikslui pasiekti? Ar pasiūlymo 

tikslą galima visiškai pasiekti arba deramai pasiekti tik ES veiksmais? 

 

ii) didesnis naudingumas: ar tikslo būtų geriau siekti ES lygmeniu, t. y. ar ES 

veiksmai būtų naudingesni už valstybių narių lygmens veiksmus? 

 

1.3 Siekiant nacionaliniams parlamentams padėti įvertinti atitiktį subsidiarumo principui, 

Protokolo Nr. 2 5 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad: 

 

 „Bet kuriame teisėkūros procedūra priimamo akto projekte turėtų būti išsamus 

paaiškinimas, leidžiantis įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo 

principų. Šiame paaiškinime turėtų būti pateikta informacija, sudaranti galimybę 

įvertinti jo finansinį poveikį, o jei teikiama direktyva – jos poveikio reglamentavimui, 

kuris turi būti įgyvendintas valstybėje narėje, [...] įvertinimą.“  

 

1.4 Todėl bet koks naujas teisėkūros procedūra priimamo akto projektas: 

 

 • turi būti paremtas pakankamai išsamiu paaiškinimu, kuris nacionaliniams 

parlamentams leistų nuspręsti, ar jis atitinka subsidiarumo principą, 

  

 • turi aiškiai atitikti ir būtinumo, ir didesnio naudingumo kriterijus, 
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 • turi parodyti, kad pagal įgaliojimų suteikimo principą, nustatytą ES sutarties 5 

straipsnio 2 dalyje, Sąjunga veikia „tik neperžengdama ribų kompetencijos, kurią, 

siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, jai šiose Sutartyse suteikė valstybės narės“. 

 

2. Jungtinio finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto nariai ir 

Ministro Pirmininko atliktas tikrinimas 

 

Jungtinis komitetas (toliau – komitetas) atidžiai išnagrinėjo pasiūlymą trijuose posėdžiuose, 

vykusiuose 2016 m. gruodžio 1 d., 2016 m. gruodžio 6 d. ir 2016 m. gruodžio 13 d. 

 

2.1  Per 2016 m. gruodžio 1 d. posėdį komitetas nutarė, kad būtina atlikti nuodugnesnį 

pasiūlymų COM(2016) 683 ir COM(2016) 685 patikrinimą, ir nusprendė į savo posėdį 

pakviesti Airijos finansų departamento, Mokesčių inspekcijos ir Europos Komisijos 

pareigūnus, siekdamas išsamiau aptarti techninius pasiūlymų aspektus ir gauti apie juos 

informacijos. Komitetas taip pat nusprendė į posėdį pakviesti suinteresuotuosius 

subjektus ir ekspertus, kad būtų aptartas platesnio pobūdžio poveikis, kurį pasiūlymų 

nuostatos gali padaryti Airijos pelno mokesčio sistemai. 

 

2.2 Atitinkami asmenys dalyvavo tiek gruodžio 6 d., tiek gruodžio 13 d. komiteto 

posėdžiuose. Apsvarstęs šiuos klausimus, komitetas per gruodžio 14 d. posėdį nutarė 

pateikti pagrįstą nuomonę dėl pasiūlymo. 

 

3.  Jungtinio komiteto nuomonė 

 

Komitetas visų pirma atsižvelgė į Sutarties nuostatas ir laikosi nuomonės, kad pasiūlymas 

neatitinka subsidiarumo principo. Priežastys išdėstytos toliau. 

 

3.1 Komitetas mano, kad ES Komisija nepakankamai gerai laikėsi procedūrinių reikalavimų 

(nustatytų Protokolo Nr. 2 5 straipsnyje) pateikti išsamų paaiškinimą ir pakankamai 

kiekybinių ir kokybinių rodiklių, kurie suteiktų galimybę nacionaliniams parlamentams 

visapusiškai įvertinti bet kokį tokio pobūdžio tarpvalstybinio pasiūlymo poveikį. 

Komitetas teigiamai vertina tai, kad paskelbtas tarnybų atliktas įvertinimas, tačiau 

reiškia susirūpinimą dėl metodo, taikyto apskaičiuojant grynąjį Airijos pajamų, 

gaunamų iš pelno mokesčio, sumažėjimą, kuris būtų lygus 1,4 proc. BVP. Kadangi 

išsami analizė neatlikta ir į Europos Komisijos tyrimą neįtraukti pardavimo pagal 

paskirties vietą duomenys, komitetas mano, kad 1,4 proc. dydis nepakankamai atspindi 

tikrąjį šių pasiūlymų poveikį pajamoms, gaunamos iš pelno mokesčio. 

 

3.2 Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos atliktame poveikio vertinime nurodoma, 

jog bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės nuostatos galėtų padėti iki 1,2 proc. 

padidinti ekonomikos augimo apimtį ES. Visgi komitetas taip pat pastebi, kad poveikio 

vertinime nieko nepasakyta apie bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

nuostatų poveikį atskiroms valstybėms narėms. Be to, komitetas mano, kad pasiūlymai 

turės neproporcingą poveikį mažesnėms atviroms ekonomikoms, kurios būdingos kai 

kurioms valstybėms narėms, įskaitant Airiją. 

 

3.3 Komitetas yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlymo poveikis iš esmės susijęs su mokesčių 

politikos sritimi, taigi, pasiūlymu pažeidžiama nacionalinė kompetencija. 
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3.4 Komitetas mano, kad pasiūlymai turės tiesioginio poveikio šiuo metu valstybėse narėse 

taikomiems pačių valstybių nustatomiems mokesčių tarifams ir valstybių narių 

galimybėms nustatyti mokesčių tarifus ateityje, nors tai priklauso išimtinei valstybių 

narių kompetencijai. 

 

3.5 Be to, įvykdžius ketinimą įvesti vieną bendrą tarifą pagal konsolidavimo pasiūlymą iš 

tiesų būtų panaikinti du šiuo metu Airijoje taikomi tarifai – konkrečiai nekomercinei 

veiklai taikomas 25 proc. tarifas ir kapitalo prieaugiui taikomas 33 proc. tarifas. 

Komitetas mano, kad derėtų aiškiau suformuluoti, kokį poveikį turėtų vienas bendras 

tarifas, nes dėl šio poveikio diskutuota per komiteto surengtus klausymus. Per 

svarstymą komitetas buvo informuotas, kad, panaikinus dviejų tarifų sistemą, Airija gali 

papildomai prarasti 450 mln. eurų. 

 

3.6 Komitetas mano, kad šiuo pasiūlymu valstybių narių atsakomybė už tam tikrą mokesčių 

politikos dalį bus perleista Komisijai, nenustačius aiškios naudos, kurios negalėtų duoti 

2016 m. liepos mėn. priimta Kovos su mokesčių vengimu direktyva. 

 

3.7 Kalbant apie bendros bazės sukūrimą, komitetas mano, kad dėl to iš tiesų bus 

susiaurinta dabartinė Airijoje taikoma mokesčio bazė. Taigi, komitetas mano, kad labai 

sumažės pajamos iš mokesčių, o tai turės neigiamo poveikio Airijos iždui ir galimybėms 

finansuoti viešojo administravimo išlaidas. 

 

3.8 Komitetas mano, kad pasiūlymuose numatyta įvesti dvi skirtingas mokesčių sistemas, 

kurios būtų taikomos abi vienu metu, nepaisant to, kad kai kurios mažesnės įmonės 

galės pasirinkti, ar norėtų, kad joms būtų taikoma nauja bendros konsoliduotosios pelno 

mokesčio bazės sistema. Toks metodas gali padaryti mokesčių sistemą dar 

sudėtingesnę. Todėl komitetas mano, kad paskelbti pasiūlymai gali neatitikti juose 

nurodytų administracinės naštos mažinimo ir mokesčių sistemos supaprastinimo tikslų. 

 

3.9 Be to, komitetui kelia susirūpinimą tai, kad pasiūlymai gali turėti priešingo poveikio, 

nei siekiama iniciatyvomis, kurias vykdo EBPO, parengusi iniciatyvą dėl mokesčių 

bazės erozijos ir pelno perkėlimo. Airija aktyviai prisidėjo prie reformų iniciatyvų ir 

dalyvavo su šiomis iniciatyvomis susijusioje EBPO veikloje. Komitetas mano, kad 

derėtų duoti pakankamai laiko įgyvendinti įvairius iniciatyvos dėl mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo veiksmus ir atitinkamai atlikti įvertinimą, kuris numatytas 

2020 metais. 

 

Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlymu dėl bendros konsoliduotosios pelno 

mokesčio bazės siekiama ES panaikinti specialią susijusių įmonių tarpusavio sandorių 

kainodarą. Vis dėlto, komitetas mano, kad speciali susijusių įmonių tarpusavio sandorių 

kainodara ir toliau bus taikoma veiklai už ES ribų. EBPO ir iniciatyvų dėl mokesčių 

bazės erozijos ir pelno perkėlimo rengėjai siekia daugiašalių reformų, apimančių 

pasaulinę mokesčių aplinką. Komitetas mano, kad šie pasiūlymai gali pakenkti 

vykdomoms iniciatyvoms dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo ir todėl jie yra 

nereikalingi, atsižvelgiant į daromas reformas, susijusias su sandorio įprastomis rinkos 

sąlygomis principų taikymu susijusių įmonių tarpusavio sandorių kainodarai. 

 

3.10 Komitetas mano, kad tuo atveju, jeigu būtų įvesta bendra konsoliduotoji pelno mokesčio 

bazė, Airijoje netektų galios svarbi teismų praktika ir nebeliktų svarbios mokesčių 
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administravimo kompetencijos. Komitetas mano, kad Airijoje, įvedus naują visą 

mokesčių sistemą, jos mokesčių aplinka, kuri dabar yra laikoma skaidria ir suprantama, 

gali pasidaryti sudėtinga. Komitetui susirūpinimą kelia tai, kad, netekus tokios per ilgą 

laikotarpį susiformavusios kompetencijos ir precedentų, gali būti padarytas priešingas 

poveikis, nei siekiama, ir iš tiesų įmonėms sukelta sumaištis ir netikrumas. 

 

3.11 Komitetas mano, kad ginčytini trys kintamieji, kurie sudaro paskirstymo formulę, 

nustatytą pasiūlyme dėl konsolidacijos. Be to, taikant tą paskirstymo formulę, 

ignoruojama tai, kad esama nematerialiojo turto, o toks turtas vis labiau 

skaitmenizuotoje verslo aplinkoje sudaro vis didesnę įmonės turto dalį. Paskirstymas 

pagal pardavimą nedviprasmiškai reiškia tai, kad daugiau gyventojų ir didesnę klientų 

bazę turinčios didesnės šalys gaus gerokai daugiau pajamų iš mokesčio nei mažesnės 

šalys ir taip atsitiks vien tik dėl masto. 

 

3.12 Komitetas taip pat mano, kad pasiūlyme dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 

bazės nustatyta pelno paskirstymo formulė tikriausiai nepadės efektyviau panaikinti 

galimybes planuoti mokesčius, nei esamos susijusių įmonių tarpusavio sandorių 

kainodaros taisyklės. 

 

3.13 Komitetas reiškia susirūpinimą dėl nacionalinių teismų funkcijos ateityje priimti 

sprendimus mokesčių klausimais nacionaliniu lygmeniu. Pagal pasiūlymą dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės ketinama nustatyti, kad mokesčių klausimai ir 

ginčai tikriausiai bus sprendžiami Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Komitetas 

mano, kad Airijos piliečiams turi būti užtikrinta teisė ir toliau naudotis esamomis 

Airijos įstatymuose įtvirtintomis teisėmis gauti teisines paslaugas ir sprendimus 

nacionalinės svarbos mokesčių klausimais. 

 

3.14 Komitetas abejoja dėl pagrindžiamojo teiginio, kad bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė lems didesnes investicijas ir ekonomikos augimą visoje Europoje. 

Komitetas mano, kad mažesnės įmonės gali pasinaudoti galimybėmis nurodyti 

didesnius atskaitymus ir išlaidas pagal bendros bazės nuostatas, siekdamos sumažinti 

mokėtinus mokesčius. Didesnės įmonės taip pat gali peržiūrėti Europoje turimus 

investicijų portfelius – tai gali lemti mažesnes investicijas į Europą, Europa gali tapti 

nebe tokia patraukli investuotojams ir nebe tokia konkurencinga pasaulinėje rinkoje. 

 

3.15 Komitetas yra įsitikinęs, kad išdėstyti punktai, kartu paėmus, aiškiai rodo, kad 

siūlomomis direktyvomis pažeidžiamas subsidiarumo principas.  

 

4.  Paskirtojo komiteto rekomendacija 

 

2016 m. gruodžio 14 d. komitetas nutarė pateikti šį pranešimą pagal Atstovų Rūmų darbo 

tvarkos taisyklių 114 straipsnį ir Senato 

Senato darbo tvarkos taisyklių 107 straipsnį. 

 

Komitetas pagal Darbo tvarkos taisykles siūlo Airijos Atstovų Rūmams ir Senatui priimti 

pagrįstą nuomonę, pateiktą 3 dalyje. 

 

Atstovų Rūmų narys John McGuinness 

Pirmininkas 
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2016 m. gruodžio 14 d.  
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JUNGTINIO FINANSŲ, VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ IR REFORMŲ KOMITETO 

NARIAI IR MINISTRAS PIRMININKAS 

 

Nariai:   Atstovų Rūmų narys John McGuinness (partijos „Fianna Fáil“ frakcija) 

(pirmininkas) 

Atstovų Rūmų narys Peter Burke (partijos „Fine Gael“ frakcija) 

Atstovų Rūmų narys Michael D’Arcy (partijos „Fine Gael“ frakcija) 

Atstovų Rūmų narys Pearse Doherty (partijos „Sinn Féin“ frakcija) 

Atstovų Rūmų narys Michael McGrath (partijos „Fianna Fáil“ frakcija) 

Atstovų Rūmų narys Paul Murphy (nepriklausomas narys) 

Atstovų Rūmų narys Seán Sherlock (Leiboristų frakcija) 

 

Senatoriai:  Paddy Burke (partijos „Fine Gael“ frakcija) 

Rose Conway-Walsh (partijos „Sinn Féin“ frakcija) 

Gerry Horkan (partijos „Fianna Fáil“ frakcija, pirmininko 

pavaduotojas) 

Kieran O’Donnell (partijos „Fine Gael“ frakcija)  
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KOMITETO ĮGALIOJIMAI 

 

a. Komiteto funkcijos, nustatytos pagal Darbo tvarkos taisykles [Atstovų Rūmų DTT 

84A straipsnis; Senato DTT 70A straipsnis] 

 

(1) Paskirtasis komitetas nagrinėja ir pateikia pranešimą Atstovų Rūmams dėl: 

 

a) tam tikrų kurio nors vyriausybės departamento ar departamentų ir susijusių viešojo 

sektoriaus institucijų, kurias komitetas pasirenka, išlaidų, administravimo ir politikos 

aspektų ir 

 

b) Europos Sąjungos reikalų, kurie priklauso atitinkamo departamento ar departamentų 

kompetencijai. 

 

(2) Pagal šį Darbo tvarkos taisyklių straipsnį paskirtas komitetas gali būti sujungtas su 

Airijos Senato paskirtu komitetu, kad vykdytų šiame Darbo tvarkos taisyklių straipsnyje 

nustatytas funkcijas, išskyrus nurodytas 3 dalyje, ir pateiktų pranešimą abiem Irachto 

rūmams. 

 

(3) Nedarant poveikio bendrųjų 1 dalies nuostatų taikymui, pagal šį Darbo tvarkos taisyklių 

straipsnį paskirtas komitetas nagrinėja, atsižvelgdamas į atitinkamo departamento ar 

departamentų kompetenciją, tam tikrus: 

 

a)  teisės aktų projektus, 

 

b) pasiūlymus, pateiktus bet kokiame pasiūlyme dėl rezoliucijos, įskaitant pasiūlymus 

dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnį, 

 

c) viešojo administravimo biudžeto projektus ir 

 

d) kitus klausimus, 

 

kuriuos paskirtajam komitetui paveda nagrinėti Atstovų Rūmai, taip pat 

 

e) metines rezultatų ataskaitas, įskaitant viešųjų lėšų naudojimo rezultatus, efektyvumą 

ir veiksmingumą, ir 

 

f) lėšų panaudojimo naudingumo ir politikos apžvalgas, kurias komitetas pasirenka. 

 

(4) Jungtinis komitetas gali nagrinėti tokius su atitinkamu departamentu ar departamentais ir 

susijusiomis viešojo sektoriaus institucijomis susijusius klausimus: 

 

 a) politikos ir valdymo klausimus, už kuriuos ministras yra oficialiai atsakingas, 

 

 b) departamento administruojamus viešuosius reikalus, 

 

 c) politikos klausimus, kuriuos kelia departamento atliktos ar užsakytos lėšų 

panaudojimo naudingumo ir politikos apžvalgos, 
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 d) vyriausybės politikos ir valdymo klausimus, susijusius su institucijomis, kurias 

prižiūri departamentas, 

  e) politikos ir valdymo klausimus, susijusius su institucijomis, kurias visiškai arba iš 

dalies finansuoja valstybė arba kurias įsteigė ar paskyrė vyriausybės narys arba 

Irachtas, 

 

 f) bet kokio teisės akto bendrąją sąmatą arba biudžeto eilučių projektus, 

 

 g) bet kokią Irachto priimto teisės akto įgyvendinimo ataskaitą, kurią vieniems iš rūmų 

arba abiem rūmams pateikia vyriausybės narys arba valstybės ministras, 

 

 h) įstatymų lydimuosius teisės aktus, įskaitant vieniems iš rūmų arba abiem rūmams 

pateiktus teisės aktus arba jų projektus ir teisės aktus, priimtus pagal 1972–2009 m. 

Europos Bendrijų įstatymus, 

 

 i) strategijas, pateiktas vieniems iš Irachto rūmų arba abiem rūmams pagal 1997 m. 

viešojo administravimo valdymo įstatymą, 

 

 j) d ir e punktuose nurodytų departamentų arba institucijų metines ataskaitas arba 

metines ataskaitas ir sąskaitas, kurias reikalaujama pateikti pagal įstatymus ir kurios 

pateiktos vieniems iš Irachto rūmų arba abiem rūmams, ir tokių institucijų bendrus 

veiklos rezultatus, strategijas ir veiklos planus, taip pat 

 

 k) tam tikrus kitus klausimus, kuriuos jam nagrinėti kartais gali pavesti Atstovų Rūmai. 

 

(5) Nedarant poveikio bendrųjų 1 dalies nuostatų taikymui, pagal šį Darbo tvarkos taisyklių 

straipsnį paskirtas jungtinis komitetas, atsižvelgdamas į atitinkamo departamento ar 

departamentų kompetenciją, nagrinėja: 

 

 a) ES teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus, kuriuos nagrinėti paskirtajam 

komitetui pavedama pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnį, įskaitant tai, ar tokie 

teisės aktai atitinka subsidiarumo principą, 

 

 b) kitus pasiūlymus dėl ES teisės aktų ir susijusius politikos klausimus, įskaitant 

Europos Komisijos rengiamas programas ir gaires, 

 

  kuriomis remiantis gali būti imtasi teisėkūros veiksmų, 

 

 c) bet kurios ES institucijos paskelbtus neteisėkūros dokumentus, susijusius su ES 

politikos klausimais, ir 

 

 d) svarstytinus klausimus, įtrauktus į atitinkamos sudėties ES Ministrų Tarybos 

posėdžių darbotvarkę, ir tokių posėdžių išvadas. 

 

(6) Jeigu pagal šį Darbo tvarkos taisyklių straipsnį paskirtas komitetas sujungiamas su 

Airijos Senato paskirtu komitetu, jungtinio komiteto pirmininkas yra Atstovų Rūmų 

paskirtojo komiteto pirmininkas. 

 

(7) Vykdant 5 dalyje nustatytas funkcijas, pagal šį Darbo tvarkos taisyklių straipsnį paskirto 
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ar jungtinio komiteto posėdžiuose ir veikloje be teisės balsuoti ir be teisės teikti 

pasiūlymus dėl rezoliucijų ir pakeitimus gali dalyvauti šie asmenys: 

 a)  Europos Parlamento nariai, išrinkti Airijos, įskaitant Šiaurės Airiją, rinkimų 

apygardose, 

 

 b) Airijos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje nariai ir 

 

 c) kiti Europos Parlamento nariai, jeigu juos pakviečia komitetas. 

 

(8) Pagal šį Darbo tvarkos taisyklių straipsnį paskirtas komitetas gali, atsižvelgdamas į 

ombusdmeno, kuriam pavesta viešojo administravimo priežiūra atitinkamam 

departamentui ar departamentams priklausančios politikos srityje, kompetenciją, 

nagrinėti: 

 

 a) tam tikrus pasiūlymus dėl rezoliucijos, susijusius su ombudsmeno paskyrimu, 

kuriuos pavedama nagrinėti komitetui, ir 

 

 b) tam tikras ombusdmeno ataskaitas, pateiktas vieniems iš Irachto rūmų arba abiem 

rūmams, kurias pasirenka komitetas. 

 

b. Komitetų veiklos apimtis ir sritis (nustatyti pagal Darbo tvarkos  

taisykles) [Atstovų Rūmų DTT 84 straipsnis, Senato DTT 70 straipsnis] 

 

(1) Jungtinis komitetas gali nagrinėti tik tokius klausimus, vykdyti tik tokią veiklą, naudotis 

tik tokiais įgaliojimais ir atlikti tik tokias funkcijas, kurie jam specialiai pavedami pagal 

komiteto įgaliojimus ir Darbo tvarkos taisykles.  

 

(2) Tie klausimai, veikla, įgaliojimai ir funkcijos turi būti susiję tik su rengiamu pranešimu 

Atstovų Rūmams ir (arba) Senatui ir būti tam reikalingi. 

 

(3) Jungtinis komitetas nenagrinėja jokių klausimų, kuriuos nagrinėja Viešojo sektoriaus 

sąskaitų komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 186 straipsnį ir (arba) 1993 m. 

generalinės kontrolės ir audito (pakeitimo) įstatymą arba kuriuos pasiūlyta tam komitetui 

nagrinėti, paskelbus pranešimą apie tokį pasiūlymą.  

 

(4) Jungtinis komitetas taip pat nenagrinėja jokių klausimų, kuriuos nagrinėja Jungtinis 

viešųjų peticijų komitetas, vykdydamas savo funkcijas pagal Darbo tvarkos taisykles 

[Atstovų Rūmų DTT 111A straipsnis ir Senato DTT 104A straipsnis], arba kuriuos 

pasiūlyta tam komitetui nagrinėti, paskelbus pranešimą apie tokį pasiūlymą. 

 

(5) Jungtinis komitetas nenagrinėja tų klausimų viešame posėdyje ir neskelbia su kokiu nors 

klausimu susijusios konfidencialios informacijos, jeigu to, raštu nurodęs priežastis, 

paprašo: 

 

a) vyriausybės narys arba valstybės ministras, arba 

 

b) aukščiausias institucijos, kurią prižiūri departamentas arba kurią visiškai ar iš dalies 

finansuoja valstybė ar kurią įsteigė ar paskyrė vyriausybės narys arba Irachtas, 

pareigūnas. 
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Pirmininkas gali prašyti Atstovų Rūmų Pirmininko arba Airijos Senato Pirmininko 

nuspręsti neįvykdyti tokio pateikto prašymo. Atstovų Rūmų arba Senato Pirmininko 

sprendimas yra galutinis. 

 

(6) Visi paskirtieji komitetai, kuriems pavesta nagrinėti teisės aktų projektus, privalo 

užtikrinti, kad tą pačią dieną, svarstydami tam tikrą teisės akto projektą, posėdžiautų ne 

daugiau kaip du paskirtieji komitetai, nebent Atstovų Rūmai, paskirtojo komiteto 

pirmininkui paskelbus tinkamą pranešimą, leidžia nevykdyti šio nurodymo, remiantis 

Ministro Pirmininko paskelbta rezoliucija pagal Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 28 

straipsnį. Paskirtųjų komitetų pirmininkai yra atsakingi už tai, kad šis nurodymas būtų 

vykdomas. 

 

 


