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PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas (Dáil Éireann) pamatots atzinums par 

priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (KKUINB) 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas pamatots atzinums par minēto 

direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

 

ĪRIJAS PARLAMENTA PARSTĀVJU PALĀTA 

 

APVIENOTĀS FINANŠU, VALSTS IZDEVUMU UN REFORMU KOMITEJAS UN 

ĪRIJAS PREMJERMINISTRA (TAOISEACH) ZIŅOJUMS PAR PRIEKŠLIKUMU 

PADOMES DIREKTĪVAI PAR KOPĒJO KONSOLIDĒTO UZŅĒMUMU IENĀKUMA 

NODOKĻA BĀZI (KKUINB) — COM(2016)0683 UN PRIEKŠLIKUMU PADOMES 

DIREKTĪVAI PAR KOPĒJO UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA BĀZI — 

COM(2016)0685 

 

Šo rezolūciju Īrijas parlamenta Pārstāvju palāta pieņēma savā 2016. gada 15. decembra 

sanāksmē. 

 

 

Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs (Cathaoirleach Dháil Éireann) 

 

 

 

 

Nosūtīšanai:  Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam 
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Īrijas parlamenta Pārstāvju palāta: 

 

(l) ņem vērā ziņojumu par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) — COM(2016)0683 un priekšlikumu 

Padomes Direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi — COM(2016)0685, 

kuru saskaņā ar Reglamenta 114. pantu sagatavoja Apvienotā finanšu, valsts izdevumu 

un reformu komiteja un premjerministrs un kurš  2016. gada 14. decembrī tika iesniegs 

Īrijas parlamenta Pārstāvju palātai saskaņā ar Reglamenta 114. panta 3. punkta 

b) apakšpunktu; 

 

(2) izvērtējot minēto ziņojumu un pildot savas funkcijas atbilstoši 7. panta 3. punktam 

2009. gada Aktā par Eiropas Savienību, ir secinājusi, ka priekšlikums Padomes 

direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) — 

COM(2016)0683 un priekšlikums Padomes Direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi — COM(2016)0685 neatbilst subsidiaritātes principam šā ziņojuma 3. 

punktā izklāstīto iemeslu dēļ, un 

 

(3) norāda, ka saskaņā ar Reglamenta 114. panta 4. punktu šīs rezolūcijas kopija kopā ar 

pamatoto atzinumu un minēto ziņojumu ir jānosūta Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas priekšsēdētājam. 
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Īrijas parlamenta (Oireachtas) palātas 

 

Apvienotā finanšu, valsts izdevumu un reformu komiteja un Īrijas premjerministrs 

 

COM(2016)0683 un COM(2016)0685 

 

Priekšlikums Padomes Direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 

bāzi (KKUINB) un priekšlikums Padomes Direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (KUINB) 

 

2016. gada decembris 
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APVIENOTĀ FINANŠU, VALSTS IZDEVUMU UN REFORMU UN ĪRIJAS 

PREMJERMINISTRA KOMITEJA  

 

Ziņojums saskaņā ar Pārstāvju palātas Reglamenta 114. pantu un Senāta Reglamenta 

107. pantu par COM(2016)0683  un COM(2016)0685 — priekšlikums Padomes 

direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) un 

priekšlikums Padomes Direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KUINB). 

 

1.  Ievads 

 

1.1.  Subsidiaritātes princips Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā ir 

definēts šādi: 

 

„Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības 

kompetencē, Savienība rīkojas tikai atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās 

darbības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis centrālā vai reģionālā 

un vietējā līmenī, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk 

sasniedzami Savienības līmenī.” 

 

Līguma 5. panta 3. punkts arī nosaka īpašu atbildību valstu parlamentiem nodrošināt, ka 

ES iestādes piemēro principu saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principa piemērošanu. 

 

1.2. LES 5. panta 3. punktā paredzētā pārbaude faktiski ir „salīdzinošās efektivitātes” 

pasākums, kas ietver „nepieciešamības” pārbaudi un „lielāku priekšrocību” pārbaudi: 

 

(i) nepieciešamība — vai ES darbība ir nepieciešama, lai sasniegtu priekšlikuma 

mērķi? Vai priekšlikuma mērķi var sasniegt vai pietiekami labi īstenot vienīgi ar 

ES darbību? 

 

ii) lielākas priekšrocības — vai mērķis ir labāk sasniedzams ES līmenī, t. i., vai ES 

darbība dos lielākas priekšrocības nekā darbība dalībvalstu līmenī? 

 

1.3. Lai palīdzētu valstu parlamentiem novērtēt atbilstību subsidiaritātes principam, 

2. protokola  5. pants skaidri paredz: 

 

 “Jebkurā leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam sīki izstrādātam ziņojumam, kas 

ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam. 

Šajā ziņojumā jāiekļauj elementi, kas ļauj izvērtēt akta finansiālo ietekmi, un — 

attiecībā uz direktīvu — tās ietekmi uz noteikumiem, kas dalībvalstīm jāievieš...”  

 

1.4. Tāpēc ikvienam jaunam leģislatīvā akta projektam ir: 

 

 • jāpievieno pietiekami „sīki izstrādāts ziņojums”, kas ļautu valstu parlamentiem lemt 

par tā atbilstību subsidiaritātes principam; 

  

 • skaidri jāatbilst gan nepieciešamības, gan lielāku priekšrocību pārbaudes prasībām; 
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 • saskaņā ar LES 5. panta 2. punktā noteikto kompetences piešķiršanas principu 

jāparāda, ka Savienība darbojas „tikai to kompetenču robežās, ko tai Līgumos 

piešķīrušas dalībvalstis, lai sasniegtu tajos paredzētos mērķus”. 

 

2. Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu un Īrijas premjerministra 

komitejas veiktā rūpīgā pārbaude 

 

Apvienotā komiteja (turpmāk tekstā — „Komiteja”) veica rūpīgu šā priekšlikuma pārbaudi 

trīs sanāksmēs, kas notika 2016. gada 1. decembrī, 2016. gada 6. decembrī un 2016. gada 

13. decembrī. 

 

2.1.  Komiteja 1. decembra sanāksmē vienojās, ka COM(2016)0683 un COM(2016)0685 ir 

jāveic padziļināta pārbaude, un vienojās uz komitejas sanāksmi uzaicināt Finanšu 

ministrijas, Ieņēmumu komisāru biroja un Eiropas Komisijas ierēdņus, lai sīkāk 

apspriestu šos priekšlikumus un gūtu informāciju par to tehniskajiem aspektiem. 

Komiteja arī vienojās uzaicināt ieinteresētās personas/ekspertus, lai apspriestu šo 

priekšlikumu plašāku ietekmi uz Īrijas uzņēmumu ienākuma nodokļa struktūru. 

 

2.2. Attiecīgās personas piedalījās gan 6. gan 13.decembra Komitejas sanāksmē. Pēc šo 

jautājumu apspriešanas Komiteja 14. decembra sanāksmē vienojās sniegt pamatotu 

atzinumu par minēto priekšlikumu. 

 

3.  Apvienotās komitejas atzinums 

 

Komiteja ir ņēmusi vērā tieši Līguma noteikumus, un tā uzskata, ka priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes principam. Iemesli ir norādīti turpmāk uzskaitītajos punktos: 

 

3.1. Komiteja uzskata, ka ES Komisija nav pienācīgi ievērojusi procedūras prasības 

(2. protokola 5. pants) iesniegt sīki izstrādātu ziņojumu ar pietiekamiem kvantitatīviem 

un kvalitatīviem rādītājiem, kas ļautu valstu parlamentiem pilnībā izvērtēt šāda veida 

pārrobežu priekšlikuma ietekmi. Komiteja ņem vērā publicēto novērtējumu, bet pauž 

bažas par metodiku, ko izmantoja, lai aprēķinātu neto samazinājumu Īrijas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa ieņēmumiem, kas būtu 1,4 % apmērā no IKP. Tā kā nav veikta 

detalizēta analīze un tas, ka šajā EK pētījumā nav ietverti dati par pārdevumiem 

sadalījumā pa galamērķiem, Komiteja uzskata, ka skaitlis 1,4 %  nepietiekami atspoguļo 

minēto priekšlikumu patieso ietekmi uz uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem. 

 

3.2. Komiteja arī norāda, ka Komisijas veiktais ietekmes novērtējums liecina, ka KKUINB 

var palielināt izaugsmi ES līdz pat 1,2 %. Tomēr Komiteja arī norāda, ka ietekmes 

novērtējumā nekas nav teikts par KKUINB ietekmi uz atsevišķām dalībvalstīm. 

Komiteja arī uzskata , ka šie priekšlikumi nesamērīgi ietekmēs dažu dalībvalstu, tostarp 

Īrijas, mazākās, atvērtās ekonomikas. 

 

3.3. Komiteja ir cieši pārliecināta, ka šā priekšlikuma ietekme skar galvenokārt nodokļu 

politiku un tādējādi ierobežo valsts kompetenci. 

 

3.4. Komiteja uzskata, ka šie priekšlikumi tieši ietekmē dalībvalstu spēkā esošās nodokļu 

likmes, kā arī dalībvalstu spēju noteikt nodokļu likmes nākotnē, kas ir dalībvalstu 

ekskluzīvā kompetencē. 
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3.5. Turklāt nodoms ieviest vienotu likmi kā daļu no šā konsolidācijas priekšlikuma faktiski 

nozīmēs to, ka tiks atceltas abas Īrijā patlaban  izmantotās likmes, proti, 25 % ar 

tirdzniecību nesaistītu darījumu likme un 33 % kapitāla pieauguma nodokļa likme. 

Komiteja uzskata, ka būtu skaidrāk formulē vienotās nodokļu likmes ietekme, jo šī 

saistība kļuva skaidra Komitejas rīkoto uzklausīšanu laikā. Uzklausīšanu laikā Komiteja 

dzirdēja viedokli, ka Īrija šo abu likmju sistēmas atcelšanas rezultātā varētu zaudēt 

vairāk nekā 450 miljonus euro. 

 

3.6. Komiteja uzskata, ka ar šiem priekšlikumiem dalībvalstu atbildība par kādu nodokļu 

politikas daļu tiek nodota Komisijai, skaidri nenosakot priekšrocības, kuras jau netiek 

nodrošinātas ar Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvu, par ko vienojās 2016. gada 

jūlijā. 

 

3.7. Attiecībā uz vienotas bāzes izveidošanu Komiteja uzskata, ka tas patiesībā sašaurinās 

Īrijā jau esošo nodokļu bāzi. Tādēļ Komiteja uzskata, ka būtiski samazināsies nodokļu 

ieņēmumi, kas savukārt negatīvi ietekmēs Īrijas Valsts kasi un spēju finansēt 

sabiedriskos pakalpojumus. 

 

3.8. Komiteja uzskata, ka, neskatoties uz to, ka daži mazāki uzņēmumi var izlemt izmantot 

jauno KKUINB režīmu, šajos priekšlikumos ir paredzētas divas dažādas nodokļu 

sistēmas, kas darbojas paralēli viena otrai. Šāda pieeja var vēl vairāk sarežģīt pastāvošo 

nodokļu sistēmu. Komiteja uzskata, ka priekšlikumi veidā, kā tie publicēti, nevar 

sasniegt izvirzītos mērķus —  samazināt administratīvo slogu un optimizēt nodokļu 

sistēmu. 

 

3.9. Vēl Komiteja pauž bažas par to, ka šie priekšlikumi var neatbilst pašreizējām 

iniciatīvām, ko formulējusi ESAO ar BEPS iniciatīvu. Īrija ir aktīvi atbalstījusi un 

sadarbojusies ar ESAO saistībā ar vairākām reformu iniciatīvām. Komiteja uzskata, ka 

būtu jāatvēl pietiekami ilgs laiks dažādu BEPS darbību īstenošanai un 2020. gadā jāveic 

to pārskatīšana. 

 

Komiteja norāda, ka KKUINB priekšlikuma mērķis ir novērst transfertcenu noteikšanu 

ES. Tomēr Komiteja uzskata, ka transfertcenu noteikšana turpināsies saistībā ar 

darbībām ārpus ES. ESAO un BEPS iniciatīvu mērķis ir īstenot daudzpusējas reformas, 

kurās tiek ņemta vērā globālā nodokļu vide. Komiteja uzskata, ka šie priekšlikumi var 

kaitēt īstenotajām BEPS iniciatīvām un tādēļ tie ir lieki, ņemot vērā pašreizējās 

reformas, kurās transfertcenu noteikšanai tiek izmantoti nesaistītu pušu darījuma (arms 

length) principi. 

 

3.10. Komiteja uzskata, ka KKUINB ieviešanas gadījumā Īrijā, visticamāk, tiks zaudēta 

nozīmīga judikatūra un zināšanas nodokļu administrācijas jomā. Komiteja uzskata, ka 

pilnīgi jaunas nodokļu sistēmas ieviešana varētu Īrijā sarežģīt nodokļu vidi, ko uzskata 

par pārredzamu un pieejamu. Komiteja pauž bažas, ka šādas daudzu gadu laikā iegūtas 

zinātības un precedentu zaudēšana būtu neproduktīva un patiešām var uzņēmumiem 

radīt apjukumu un nenoteiktību. 

 

3.11. Komiteja uzskata, ka trīs faktori, kas aptver šā priekšlikuma konsolidācijas elementā 

paredzēto pārdales formulu, šķiet patvaļīgi. Turklāt pārdales formulā netiek ņemts vērā 
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tas, ka pastāv nemateriālie aktīvi, kas aizvien digitalizētākā uzņēmējdarbības vidē veido 

arvien lielāku daļu no uzņēmumu aktīviem. Uz pārdošanu pamatota pārdale vienmēr 

nozīmē to, ka, tikai pamatojoties uz apjomradītu  vien, lielākas valstis ar lielāku 

iedzīvotāju skaitu un plašāku klientu bāzi gūs ievērojami vairāk nodokļu ieņēmumu 

nekā mazākas valstis. 

 

3.12. Komiteja arī uzskata, ka KKUINB paredzētā formula peļņas sadalei diez vai novērsīs 

iespēju īstenot nodokļu plānošanu vairāk nekā spēkā esošie transfertcenu noteikšanas 

noteikumi. 

 

3.13. Komiteja pauž bažas attiecībā uz valstu tiesu lomu nākotnē lemt par nodokļu 

jautājumiem valsts līmenī. KKUINB netiešais mērķis ir nodrošināt, ka nodokļu 

jautājumi un strīdi varētu tikt izskatīti Eiropas Savienības Tiesā. Komiteja uzskata, ka 

Īrijas pilsoņiem ir jābūt tiesībām saglabāt savas Īrijas tiesību aktos nostiprinātās tiesības 

piekļūt valstij nozīmīgiem juridiskajiem pakalpojumiem/tiesu nolēmumiem nodokļu 

jomā. 

 

3.14. Komiteja apšauba pamatojumu, ka KKUNIB “nodrošinās lielākas investīcijas un 

izaugsmi visā Eiropā”. Komiteja uzskata, ka mazāki uzņēmumi varētu savās interesēs 

izmantot kopējā bāzē paredzētos  palielinātos atskaitījumus un izdevumus, lai 

samazinātu nodokļu saistības. Tāpat arī lielāki uzņēmumi varētu pārskatīt savus 

ieguldījumu portfeļus Eiropā, kas savukārt varētu samazināt iekšējos ieguldījumus un, 

iespējams, padarīt Eiropu par mazāk pievilcīgu galamērķi ieguldījumiem, kā arī mazināt 

Eiropas konkurētspēju globālajā tirgū. 

 

3.15. Komiteja ir pārliecināta, ka iepriekš minētie punkti kopumā skaidri parāda, ka 

ierosinātās direktīvas pārkāpj subsidiaritātes principu.  

 

4.  Īpašās komitejas ieteikums 

 

Komiteja 2016. gada 14. decembrī deva piekrišanu saskaņā ar Pārstāvju palātas Reglamenta 

114. pantu un Senāta Reglamenta 107. pantu sagatavotajam ziņojumam. 

 

Komiteja saskaņā ar Reglamentu iesaka Pārstāvju palātai un Senātam pieņemt iepriekš minēto 

3. iedaļā ietverto pamatoto atzinumu. 

 

John McGuinness, Īrijas parlamenta deputāts 

priekšsēdētājs 

 

2016. gada 14. decembrī  
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APVIENOTĀS FINANŠU, VALSTS IZDEVUMU UN REFORMU UN ĪRIJAS 

PREMJERMINISTRA KOMITEJAS LOCEKĻI  

 

Deputāti:     John McGuinness, Īrijas parlamenta deputāts (FF) 

priekšsēdētājs 

Peter Burke, Īrijas parlamenta deputāts (FG) 

Michael D’Arcy, Īrijas parlamenta deputāts (FG) 

Pearse Doherty, Īrijas parlamenta deputāts (SF) 

Michael McGrath, Īrijas parlamenta deputāts (FF) 

Paul Murphy, Īrijas parlamenta deputāts (Ind) 

Seán Sherlock, Īrijas parlamenta deputāts (LAB) 

 

Senatori:    Paddy Burke (FG), 

Rose Conway-Walsh (SF), 

Gerry Horkan (FF) (priekšsēdētāja vietnieks), 

Kieran O’Donnell (FG)  
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ATSAUCES PUNKTI 

 

a. Komitejas funkcijas, — izriet no Reglamenta [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Īpašā komiteja pēc saviem ieskatiem izskata un ziņo Pārstāvju palātai par — 

 

(a) šādiem valdības ministrijas vai ministriju un ar tām saistīto publisko iestāžu 

izdevumu, pārvaldes un politikas aspektiem, un 

 

(b) Eiropas Savienības jautājumiem, kas ietilpst attiecīgās ministrijas vai ministriju 

kompetencē. 

 

(2) Īpašajai komitejai, kas iecelta saskaņā ar šo Reglamentu, var pievienoties Parlamenta 

Senāta ieceltā Īpašā komiteja, lai veiktu funkcijas, kas izklāstītas šajā Reglamenta, 

izņemot (3) punktā minētās funkcijas, un ziņotu par to abām parlamenta palātām. 

 

(3) Neierobežojot 1. punktu kopumā, Īpašā komiteja, kas iecelta saskaņā ar šo Reglamentu, 

saistībā ar  attiecīgo ministriju vai ministrijām apsver: 

 

(a)  likumprojektus, 

 

(b) ieteikumus, kas iekļauti jebkurā priekšlikumā, tostarp jebkurā priekšlikumā 

Reglamenta 187. panta nozīmē, 

 

(c) aplēses par publiskajiem pakalpojumiem, un 

 

(d) citus jautājumus, 

 

ko Īpašajai komitejai nosūtījusi Pārstāvju palāta, un 

 

(e) gada īstenošanas pārskatus, tostarp saistībā ar veiktspēju, efektivitāti un  lietderību, 

izmantojot publiskos līdzekļus, un 

 

(f) līdzekļu lietderīgas izmantošanas un politikas pārskatus, ko Komiteja var izraudzīties 

pēc saviem ieskatiem. 

 

(4) Apvienotā komiteja var izskatīt šādus jautājumus attiecībā uz konkrēto ministriju vai 

ministrijām un saistītajām publiskajām iestādēm: 

 

 (a) politikas un pārvaldības jautājumus, par kuriem oficiāli atbildīgs ir ministrs, 

 

 (b) konkrētās ministrijas pārvaldītos sabiedriskos jautājumus, 

 

 (c) politikas jautājumus, kas rodas saistībā ar  līdzekļu lietderīgu izmantošanu un 

ministrijas veiktiem vai pasūtītiem politikas pārskatiem, 

 

 (d) valdības politiku un pārvaldību attiecībā uz ministrijas aizgādībā esošajām iestādēm, 

  (e) politikas un pārvaldības jautājumus, kas skar iestādes, kuras pilnībā vai daļēji finansē 

valsts vai kas ir izveidojis vai iecēlis valdības loceklis vai Īrijas parlamenta deputāts,  
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 (f) vispārējo sistēmu vai jebkura likumprojekta  iedaļu projektu, 

 

 (g) ikvienu ziņojumus, ko kāds valdības pārstāvis vai valsts ministrs ir iesniedzis vai nu 

Pārstāvju palātai vai abām parlamenta palātām un kas sagatavots pēc kāda no 

parlamenta palātu pieņemto likumdošanas projektu stāšanās spēkā, 

 

 (h) tiesību instrumentus, tostarp tos, kuri vai kuru projekti iesniegti vai nu vienai vai arī 

abām palātām, un tos, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesību aktiem laika 

posmā no 1972. līdz 2009. gadam, 

 

 (i) stratēģijas pārskatus, kas iesniegti vai nu vienai vai arī abām parlamenta palātām 

saskaņā ar 1997. gada Publisko pakalpojumu pārvaldības aktu, 

 

 (j) gada pārskatus vai gada pārskatus un ziņojumus un atskaites, ko pieprasa likums, un 

kas iesniegti vai nu vienai vai arī abām parlamenta palātām, vai arī ministrijām vai 

iestādēm, kas minētas šā punkta d) un e) apakšpunktā, kā arī šādu iestāžu vispārējo 

veiktspēju un darbības rezultātus, stratēģijas pārskatus un korporatīvos plānus, kā arī 

 

 (k) laiku pa laikam citus jautājumus, ko tai var nosūtīt Pārstāvju palāta.  

 

(5) Neierobežojot 1. punktu kopumā, Apvienotā komiteja, kas iecelta saskaņā ar šo 

Reglamentu saistībā ar attiecīgo ministriju vai ministrijām izskata: 

 

 (a) ES tiesību aktu projektus, kas saskaņā ar Reglamenta 114. pantu nosūtīti Īpašajai 

komitejai, tostarp šādu tiesību aktu atbilstību subsidiaritātes principam, 

 

 (b) citus ES tiesību aktu priekšlikumus un ar tiem saistītos politikas jautājumus, tostarp 

Eiropas Komisijas sagatavotās programmas un pamatnostādnes,  

 

  kā pamatu iespējamajai likumdošanas darbībai, 

 

 (c) neleģislatīvus dokumentus, ko publicējušas ES iestādes saistībā ar ES politikas 

jautājumiem, un 

 

 (d) attiecīgo ES Ministru padomes sanāksmju darba kārtībā iekļautos jautājumus un šādu 

sanāksmju rezultātus. 

 

(6) Ja Īpašajai komitejai, kas iecelta saskaņā ar šo Reglamentu, ir pievienojusies Īpašā 

komiteja, ko iecēlusi Senāts, Pārstāvju palātas priekšsēdētājs ir arī šīs Apvienotās 

komitejas priekšsēdētājs. 

 

(7) Zemāk uzskaitītās personas 5) punktā izklāstīto funkciju īstenošanai var apmeklēt Īpašās 

vai Apvienotās komitejas, kas iecelta saskaņā ar Reglamentu, sanāksmes un piedalīties to 

darbībā bez tiesībām balsot vai iesniegt priekšlikumus un grozījumus: 

 

 (a)  Eiropas Parlamenta deputāti, kas ievēlēti no vēlēšanu apgabaliem Īrijā, tostarp 

Ziemeļīrijā,  
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 (b) Īrijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārā asamblejā locekļi, un, 

 

 (c) pēc komitejas uzaicinājuma, citi Eiropas Parlamenta deputāti. 

 

(8) Īpašā komiteja, kas iecelta saskaņā ar Reglamentu, attiecībā uz jebkuru ombudu, kuram 

uzticēts pienākums pārraudzīt sabiedriskos pakalpojumus attiecīgās ministrijas vai 

ministriju pilnvaru jomā, var izskatīt: 

 

 (a) priekšlikumus attiecībā uz ombuda iecelšanu, kas var tikt nodoti izskatīšanai 

Komitejā, un 

 

 (b) ombuda ziņojumus, kas iesniegti   vai nu vienai vai abām parlamenta palātām, ja 

Komiteja to vēlas. 

 

b. Komiteju darbību joma un konteksts (kā noteikts  

Reglamentos) [DSO 84; SSO 70] 

 

(1) Apvienotā komiteja var izskatīt tikai jautājumus, iesaistīties darbībās, īstenot  pilnvaras 

un funkcijas, kuriem tai ir īpašas pilnvaras saskaņā ar priekšrakstiem un Reglamentu; un 

 

(2) šādi jautājumi, darbības, pilnvaras un funkcijas ir būtiski un rodas tikai saistībā ar 

ziņojuma sagatavošanu Pārstāvju palātai un/vai Senātam. 

 

(3) Apvienotā komiteja  neizskata  nevienu jautājumu, kuru saskaņā ar Reglamenta 

186. pantu izskata Valsts kontu komiteja un/vai valsts kontrolieris un revidents vai par 

kuru šai komitejai un/vai valsts kontrolierim un revidentam ir iesniegts priekšlikums 

izskatīšanai (grozījums) 1993. gada akts; kā arī 

 

(4) jebkuru jautājumu, kas tiek izskatīts, vai par kuru ir darīts zināms, ka ir iesniegts 

priekšlikums tā izskatīšanai, lai to apspriestu Apvienotajā lūgumrakstu komitejā, lai 

pildītu savas Reglamentā paredzētās funkcijas [DSO 111A un SSO 104A]. 

 

(5) Apvienotā komiteja atturas ievākt informāciju par atklātu sēdi vai publicēt konfidenciālu 

informāciju par jebkuru jautājumu, ja to, rakstiski norādot iemeslus, pieprasa: 

 

(a) valdības loceklis vai valsts ministrs, vai 

 

(b) tādas iestādes galvenā amatpersona, kura ir kādas ministrijas aizgādībā vai kuru 

pilnībā vai daļēji finansē valsts vai kuru ir izveidojis vai nozīmējis kāds valdības 

loceklis vai parlamenta deputāts, ar nosacījumu, ka priekšsēdētājs var pārsūdzēt 

jebkuru šādu pieprasījumu, kas iesniegts  apakšpalātas/komitejas priekšsēdētājam, 

kurš pieņem galīgo lēmumu. 

 

(6) Tā ir norāde visām īpašajām komitejām, kurām tiek iesniegti likumprojekti, ka tās 

nodrošina, ka tiekas ne vairāk kā divas Īpašās komitejas, lai apspriestu likumprojektu 

jebkurā konkrētā dienā, ja vien pēc tam, kad Pārstāvju palāta pēc savlaicīga Īpašās 

komitejas priekšsēdētāja paziņojuma atceļ šo norādi par priekšlikumu, ko iesniedzis 

premjerministrs saskaņā ar Reglamenta 28. pantu. Īpašās komitejas priekšsēdētājs ir 

atbildīgs par šīs norādes ievērošanu. 


