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A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

Az ír szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre irányuló 

javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

AZ ÍR SZENÁTUS 2016. december 15-i ÁLLÁSFOGLALÁSA 

 

Az ír szenátus:  

 

(1) tudomásul veszi a pénzügyekért, a közkiadásokért és a reformért felelős vegyes 

bizottságnak és a miniszterelnöknek a házszabály 107. cikke értelmében a közös 

összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0683) és a közös társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról (COM(2016)0685) készített megegyezéses jelentést, amelyet a házszabály 

107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban 2016. december 14-én 

terjesztettek az ír szenátus elé; 

 

(2) tekintettel az említett jelentésre és az Európai Unióról szóló 2009. évi törvény 7. 

szakaszának (3) bekezdése szerinti hatáskörét gyakorolva véleménye szerint a közös 

összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat  

(COM(2016)0683) és a közös társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló 

javaslat  (COM(2016)0685) a  jelentés (3) bekezdésében foglalt okokból nem felel 

meg a szubszidiaritás elvének; 

 

(3) tudomásul veszi, hogy a házszabály 107. cikkének (3) bekezdése értelmében ezen 

állásfoglalás  másolatát az indokolással ellátott véleménnyel és a fent említett 

jelentéssel együtt megküldik az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének. 
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Az ír parlament 

 

A pénzügyekért, a közkiadásokért és a reformért felelős vegyes bizottság és a 

miniszterelnök 

 

COM(2016)0683 és COM(2016)0685 

 

A közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 

javaslat és a közös társaságiadó-alapról (KTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
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A PÉNZÜGYEKÉRT, A KÖZKIADÁSOKÉRT ÉS A REFORMÉRT FELELŐS 

VEGYES BIZOTTSÁG ÉS A MINISZTERELNÖK 

 

Az ír képviselőház házszabályának 114. cikke és az ír szenátus házszabályának 107. 

cikke alapján készített jelentés a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló 

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0683), valamint a közös 

társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0685) 

 

1.  Bevezetés 

 

1.1 A szubszidiaritás elvét az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) 

bekezdése a következőképpen határozza meg: 

 

„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem 

tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor 

és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem 

regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a 

tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban 

megvalósíthatók.” 

 

Az 5. cikk (3) bekezdése továbbá különleges felelősséggel ruházza fel a nemzeti 

parlamenteket annak biztosítása érdekében, hogy az uniós intézmények a szubszidiaritás 

és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvvel összhangban 

alkalmazzák ezt az elvet. 

 

1.2 Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat valójában egy 

„összehasonlítható hatékonyságra” vonatkozó vizsgálat, amely egy „szükségességi” és 

egy „nagyobb előnyre” vonatkozó vizsgálatból áll: 

 

(i) szükségesség – Szükség van-e az Unió fellépésére a javaslat célkitűzésének 

eléréséhez? A javaslat célkitűzése kizárólag uniós fellépéssel valósítható-e 

meg, illetve kizárólag uniós fellépéssel valósítható meg kielégítően? 

 

(ii) nagyobb előny – A célkitűzés uniós szinten jobban megvalósítható-e – azaz 

az uniós fellépés nagyobb előnyökkel járna-e, mint a tagállami szintű 

fellépés? 

 

1.3 Annak érdekében, hogy segítse a nemzeti parlamenteket a szubszidiaritásnak való 

megfelelés értékelése során, a 2. jegyzőkönyv 5. cikke kifejezetten előírja, hogy: 

 

„Minden jogalkotási aktus tervezetének egy külön feljegyzésben részletesen 

tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság 

elvével való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat 

kell tartalmaznia a tervezet előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – irányelv 

esetében – a tagállamok [...] által annak végrehajtására elfogadandó 

jogszabályokra vonatkozó hatásairól.…”  

 

1.4 Ezért minden új jogalkotási aktus tervezetének: 
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• kellően „részletes feljegyzéssel” kell alátámasztva lennie annak érdekében, hogy a 

nemzeti parlamentek megítélhessék, hogy megfelel-e a szubszidiaritás elvének, 

 

• egyértelműen meg kell felelnie mind a szükségességi, mind pedig a nagyobb 

előnyre vonatkozó vizsgálatnak, 

• az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hatáskör-átruházás elve 

értelmében bizonyítania kell, hogy az Unió „kizárólag a tagállamok által a 

Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el a Szerződésekben 

foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében.” 

 

2. A pénzügyekért, a közkiadásokért és a reformért felelős vegyes bizottság és a 

miniszterelnök által végzett vizsgálat 

 

A vegyes bizottság (a továbbiakban: a „bizottság”) három ülésen vizsgálta ezt a javaslatot, 

2016. december 1-jén, 2016. december 6-án és 2016. december 13-án. 

 

2.1 December 1-jei ülésén a bizottság egyetértett arról, hogy a COM(2016)0683 és 

COM(2016)0685 javaslatok további vizsgálata szükséges, és úgy határozott, hogy a 

bizottság egyik ülésére tisztviselőket hív meg a pénzügyminisztérium, az adóellenőrzési 

hivatal és az Európai Bizottság képviseletében további megbeszélések és a javaslatok 

technikai aspektusairól való részletesebb tájékozódás érdekében. A bizottság arról is 

megállapodott, hogy érdekelt feleket/szakértőket hív meg az Írország társaságiadó-

struktúrájára vonatkozó javaslatok szélesebb körű hatásainak megvitatása céljából. 

 

2.2 A fent említett meghívottak mind a december 6-i, mind a 13-i bizottsági ülésen részt 

vettek. Miután a bizottság megvitatta e kérdéseket, december 14-i ülésén a javaslatra 

vonatkozó, indokolással ellátott véleményt fogadott el. 

 

3.  A vegyes bizottság véleménye 

 

A bizottság különös figyelmet fordított a Szerződés rendelkezéseire, és véleménye 

szerint a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Ennek okait a következő 

bekezdések ismertetik: 

 

3.1 A bizottság úgy véli, hogy az Európai Bizottság nem teljesítette megfelelően azokat az 

(a 2. jegyzőkönyv 5. cikkében szereplő) eljárási követelményeket, amelyek értelmében 

elégséges mennyiségi és minőségi mutatókat tartalmazó részletes feljegyzést kell 

rendelkezésre bocsátania annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek teljes körűen 

felmérhessék az ilyen jellegű, határokon átnyúló hatályú javaslat valamennyi hatását. A 

bizottság tudomásul veszi a munkatársak által végzett értékelés közzétételét, de 

aggályainak ad hangot az írországi társaságiadó-bevételek nettó csökkenését a GDP 

1,4%-ában megállapító számításokhoz használt módszerrel kapcsolatban. Részletes 

elemzés hiányában és annak alapján, hogy az Európai Bizottság tanulmánya nem foglal 

magában rendeltetési hely szerinti értékesítési adatokat, a bizottság úgy véli, hogy az 

1,4%-ra vonatkozó adat alábecsüli a társaságiadó-bevételekre vonatkozó, szóban forgó 

javaslatok valódi hatását. 

 

3.2 A bizottság továbbá megjegyzi, hogy a Bizottság hatásvizsgálata azt sugallja, hogy a 

KÖTA akár 1,2%-kal is növelheti a növekedést Európában. Ugyanakkor a bizottság azt 
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is megjegyzi, hogy a hatásvizsgálat nem tesz említést a KÖTA egyes tagállamokra 

gyakorolt hatásáról. A bizottság továbbá úgy véli, hogy a javaslatok aránytalan hatással 

lesznek egyes tagállamok, köztük Írország kisebb, nyitott gazdaságára. 

 

3.3 A bizottság határozott véleménye szerint a javaslat hatásai általában véve az 

adópolitikát érintik, ezért a javaslat nemzeti hatáskörbe ütközik. 

 

3.4 A bizottság úgy véli, hogy a javaslatok közvetlenül befolyásolják a tagállamokban 

alkalmazott saját adókulcsokat, valamint a tagállamok azon képességét, hogy az 

adókulcsokat a jövőben megállapítsák, holott ez kizárólagos tagállami hatáskör. 

 

3.5 Továbbá az az elképzelés, hogy a konszolidációs javaslat részeként egységes adókulcsot 

vezessenek be, a gyakorlatban az Írországban jelenleg működő két adókulcs, 

nevezetesen a nem kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó 25%-os és a 

tőkenyereségre vonatkozó 33%-os adókulcs megszűnését vonja majd maga után. A 

bizottság úgy véli, hogy az egységes adókulcs hatására határozottabban rá kell mutatni, 

miután a szóban forgó hatás a bizottsági meghallgatások során nyilvánvalóvá vált. A 

bizottság vizsgálata során arról értesült, hogy Írország a kétkulcsos rendszer 

megszüntetésén több mint 450 millió eurót veszíthet. 

 

3.6 A bizottság úgy gondolja, hogy a javaslat az adópolitika egyik eleméért való 

felelősséget a tagállamokról a Bizottságra ruházza át, anélkül, hogy egyértelműen a 

2016 júliusában elfogadott adókikerülés elleni irányelv értelmében már létező 

előnyökön túli előnyöket biztosítana. 

 

3.7 Ami az egységes adóalap létrehozását illeti, a bizottság úgy véli, hogy ez a gyakorlatban 

az Írországban jelenleg létező adóalap szűkítését eredményezi majd. Ennek fényében a 

bizottság úgy gondolja, hogy az adóbevételek jelentősen csökkenni fognak, ami 

negatívan befolyásolja majd az ír állampénztárt és a közszolgáltatások finanszírozására 

való képességet. 

 

3.8 A bizottság véleménye szerint annak ellenére, hogy néhány kisebb vállalat az új KÖTA-

rendszerbe való belépés mellett dönthet, a javaslatok két különböző, egymással 

párhuzamosan működő adórendszert hoznak létre. Ez a megközelítés az adórendszer 

bonyolultságának növelését eredményezheti. Ezért a bizottság úgy véli, hogy a közétett 

javaslatok jelenlegi formájukban nem biztos, hogy elérik meghatározott céljukat, 

nevezetesen az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítését. 

 

3.9 A bizottság továbbá aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a javaslatok az OECD 

BEPS-kezdeményezésén keresztül megfogalmazott, folyamatban lévő 

kezdeményezésekkel ellentétes eredményre vezethetnek. Írország tevékenyen 

hozzájárult az OECD számos reformcélú kezdeményezéséhez, illetve részt vett ezekben. 

A bizottság úgy véli, hogy számos BEPS-fellépés vonatkozásában megfelelő időt kell 

hagyni a végrehajtásra, és ezt követően 2020-ban felül kell vizsgálni azokat. 

 

A bizottság megjegyzi, hogy a KÖTA-javaslat az EU-n belüli transzferárazás 

felszámolására törekszik. A bizottság ugyanakkor úgy gondolja, hogy transzferárazásra 

továbbra is sor kerül majd az EU-n kívüli tevékenységek vonatkozásában. Az OECD és 

a BEPS-kezdeményezések olyan multilaterális reformokat céloztak, amelyek 
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figyelembe veszik a globális adózási környezetet. A bizottság szerint ezek a javaslatok 

alááshatják a folyamatban lévő BEPS-kezdeményezéseket, és ezért szükségtelenek a 

már meglévő reformok összefüggésében, amelyek a transzferárak megállapításához 

használt szokásos piaci ár elvét érintik. 

 

3.10 A bizottság úgy véli, hogy a KÖTA bevezetésével az írországi adóigazgatásban 

kialakult jelentős ítélkezési gyakorlat és szakértelem veszhet el. A bizottság szerint egy 

teljesen új adórendszer bevezetése magában rejti azt a lehetőséget, hogy az átláthatónak 

és hozzáférhetőnek tartott ír adózási környezet bonyolulttá válik. A bizottság 

aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a jelentős idő alatt létrejött 

szakértelem és esetjog elvesztése a céllal ellentétes hatású volna, és ténylegesen zavart 

keltene és bizonytalanságot okozna a vállalkozások számára. 

 

3.11 A bizottság önkényesnek találja azt a három összetevőt, amely az elosztási képletet a 

javaslat konszolidációs eleme értelmében alkotja. Emellett az elosztási képlet nem vesz 

tudomást azon „immateriális javakról”, amelyek az egyre inkább digitalizált üzleti 

környezetben a vállalkozások eszközeinek mind jelentősebb hányadát teszik ki. Az 

értékesítések alapján történő elosztás minden esetben azt jelenti, hogy a jelentősebb 

számú lakossággal és nagyobb vásárlói körrel rendelkező, nagyméretű országok csupán 

méretük alapján jelentősen nagyobb adóbevételre tesznek majd szert, mint a kisebb 

országok. 

 

3.12 A bizottság továbbá úgy véli, hogy a KÖTA-ban megállapított nyereségfelosztási képlet 

valószínűleg nem lesz képes az adótervezési képességnek a meglévő transzferárképzési 

szabályoknál hatékonyabb felszámolására. 

 

3.13 A bizottság aggodalmának ad hangot a nemzeti bíróságok jövőbeli, nemzeti szintű, 

adóügyi ítélkezési szerepével kapcsolatban. A KÖTA értelmében az adóügyek és 

jogviták terén a Bíróság ítélkezne. A bizottság szerint az ír polgárok számára jogot kell 

biztosítani arra, hogy fenntartsák a nemzeti jelentőségű adóügyeket érintő jogi 

szolgáltatásokhoz/határozatokhoz való hozzáférés ír jogszabályokban rögzített, meglévő 

jogát. 

 

3.14 A bizottság megkérdőjelezi azt az érvet, miszerint a „KÖTA nagyobb mértékű 

beruházást és növekedést eredményez Európa-szerte”. A bizottság úgy véli, hogy a 

kisebb vállalatok igénybe vehetik a közös adóalap keretében rendelkezésre álló fokozott 

adólevonásokat és költségtérítéseket az adókötelezettség csökkentése céljából. 

Hasonlókképpen a nagyobb vállalatok felülvizsgálhatják befektetési portfóliójukat 

Európában, ami a belföldi befektetések csökkenését eredményezheti, és Európát 

kevésbé vonzó befektetési célponttá, illetve a globális piacon kevésbé versenyképessé 

teheti. 

 

3.15 A bizottság üdvözli, hogy a fenti pontok együttesen egyértelműen igazolják, hogy a 

javasolt irányelvek sértik a szubszidiaritás elvét.  

 

4. A különbizottság ajánlása 

 

A bizottság az ír képviselőház házszabályának 114. cikke és a szenátus házszabályának 107. 

cikke alapján 2016. december 14-én elfogadta ezt a jelentést. 
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A bizottság a házszabályok alapján javasolja, hogy a fenti 3. szakaszban foglalt indokolt 

véleményt az ír képviselőház és szenátus hagyja jóvá. 

 

John McGuinness, T.D. 

elnök 

 

2016. december 14.  
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A PÉNZÜGYEKÉRT, A KÖZKIADÁSOKÉRT ÉS A REFORMÉRT FELELŐS 

VEGYES BIZOTTSÁG TAGJAI ÉS A MINISZTERELNÖK 
 

Képviselők:      John McGuinness T.D. (FF)  

(elnök) 

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) 

 

Szenátorok:      Paddy Burke (FG), 

Rose Conway-Walsh (SF),  

Gerry Horkan (FF) (alelnök), 

Kieran O’Donnell (FG)  
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HATÁROZAT 

 

a. A bizottság funkciói – a házszabályok alapján [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) A különbizottság megvitatja az alábbiakat és jelentést tesz a képviselőháznak az 

  alábbiakról: 

 

(a) valamely kormányzati szervezeti egység vagy egységek és a kapcsolódó állami 

szervezetek kiadásainak, igazgatásának és szakpolitikájának a bizottság által 

megválasztott aspektusai, valamint 

 

(b) európai uniós ügyek az illetékes szervezeti egység vagy egységek hatáskörén 

belül. 

 

(2) Az e házszabálynak megfelelően kinevezett különbizottság egyesíthető egy a szenátus 

által kinevezett különbizottsággal a szóban forgó határozatban rögzített célok – a (3) 

bekezdés kivételével –, valamint annak érdekében, hogy erről a parlament mindkét 

házának jelentést készítsen. 

 

(3) Az (1) bekezdés általánosságának sérelme nélkül az e határozatnak megfelelően 

kinevezett különbizottság az illetékes szervezeti egység vagy egységek tekintetében 

figyelembe veszi ezeket a bármely indítványban szereplő 

 

(a) törvényjavaslatokat, 

 

(b) bármely indítvány javaslatait, ideértve a 187. határozat szerinti bármely indítványt 

is, 

 

(c) közszolgáltatásokra vonatkozó becsléseket, és 

 

(d) egyéb ügyeket, amelyeket a képviselőház a különbizottság elé utal, továbbá 

 

(e) teljesítményre – így a közpénzek felhasználásában mutatott teljesítményre, 

eredményességre és hatékonyságra – vonatkozó éves kimutatásokat, valamint 

 

(f) a különbizottság által kiválasztott, ár-érték arányra és a szakpolitikákra vonatkozó 

áttekintéseket. 

 

(4) A vegyes bizottság mérlegelheti az alábbi ügyeket az illetékes szervezeti egység vagy 

egységek és kapcsolódó állami szervezetek vonatkozásában: 

 

(a) szakpolitikai és kormányzási ügyek, amelyekért a miniszter hivatalosan felel,  

 

(b) a szervezeti egység által igazgatott állami ügyek, 

 

(c) az ár-érték arányra és a szakpolitikákra vonatkozó, a szervezeti egység által 

végzett vagy megrendelt felülvizsgálatokból eredő szakpolitikai ügyek, 

 

(d) a szervezeti egység égisze alatt működő szervezetekkel kapcsolatos kormányzati 
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politika és kormányzás, 

 

(e) szakpolitikai és kormányzást érintő ügyek olyan szervek vonatkozásában, 

amelyeket részben vagy egészben az állam finanszíroz, vagy amelyeket a 

kormány vagy a parlament egy tagja hozott létre vagy nevezett ki, 

 

(f) bármely törvénytervezet általános koncepciója vagy javasolt pontjai, 

 

(g) a parlament házai által kihirdetett törvénytervezetről szóló, a kormány valamely 

tagja vagy egy államminiszter által akár az egyik, akár mindkét ház elé terjesztett, 

a kihirdetést követő jelentés, 

 

(h) törvényerejű rendeletek, köztük az akár az egyik, akár mindkét ház elé terjesztett, 

illetve az Európai Közösségekről szóló törvények (1972–2009) keretében 

létrehozott törvényerejű rendeletek, 

 

(i) a közszolgáltatások irányításáról szóló 1997. évi jogszabályt követően a parlament 

egyik, vagy mindkét háza elé terjesztett stratégiai nyilatkozatok, 

 

(j) a d) és e) albekezdésekben említett szervezeti egység vagy szervek a parlament 

egyik vagy mindkét háza elé terjesztett, törvény által előírt éves jelentései vagy 

éves jelentései és beszámolói, valamint általános teljesítményükre vonatkozó, 

illetve működési eredményei, stratégiáról szóló nyilatkozatai és vállalati tervei, 

valamint 

 

(k) egyéb ügyek, melyeket a képviselőház időről időre előterjeszthet. 

 

 

(5) Az (1) bekezdés általánosságának sérelme nélkül az e házszabálynak megfelelően 

kinevezett vegyes bizottság az illetékes szervezeti egység vagy egységek tekintetében 

figyelembe veszi az alábbiakat: 

 

(a) a házszabály 114. cikke értelmében a különbizottság elé terjesztett uniós 

jogalkotási aktusok tervezete, ideértve a ezen aktusok a szubszidiaritás elvének 

való megfelelését, 

 

(b) egyéb, uniós jogalkotásra irányuló javaslatok és kapcsolódó szakpolitikai ügyek, 

így az Európai Bizottság által lehetséges jogalkotási intézkedések alapjául 

kialakított programok és iránymutatások, 

 

(c) bármely uniós intézmény által uniós szakpolitikai kérdések vonatkozásában 

közzétett, nem jogalkotási dokumentumok, valamint 

 

(d) az illetékes EU Miniszterek Tanácsa üléseinek napirendjén megfontolásra 

felsorolt ügyek, valamint ezen ülések eredményei. 

 

(6) Amennyiben az e határozatnak megfelelően kinevezett különbizottságot egy a 

szenátus által kinevezett különbizottsággal egyesítik, a képviselőház 

különbizottságának elnöke egyben a vegyes bizottság elnöki tisztét is betölti. 
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(7) Az alábbiak részt vehetnek az e határozatnak megfelelően kinevezett különbizottság 

vagy vegyes bizottság ülésein az (5) bekezdésben megállapított funkciók céljából, 

valamint részt vehetnek az eljárásokban, ugyanakkor nincsen szavazati joguk és nem 

terjeszthetnek elő indítványokat és módosításokat: 

 

(a) írországi, így észak-írországi választókerületekben megválasztott európai 

parlamenti képviselők, 

 

(b) Írország az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe delegált küldöttségének 

tagjai, valamint 

 

(c) a bizottság meghívására az Európai Parlament más tagjai. 

 

(8) Az e határozatnak megfelelően kinevezett különbizottság az illetékes szervezeti 

egység vagy egységek hatáskörén belül a közszolgáltatások felügyeletével megbízott 

bármely ombudsman tekintetében figyelembe veheti az alábbiakat: 

 

(a) az ombudsman kinevezésével kapcsolatos, esetlegesen a bizottság elé terjesztett 

indítványok, valamint 

 

(b) a bizottság által esetlegesen kiválasztott, a parlament egyik vagy mindkét háza elé 

terjesztett ombudsmani jelentések. 

 

b. A bizottságok tevékenységének (a házszabályokból eredő) köre és kontextusa [DSO 

84; SSO 70] 
 

(1) A vegyes bizottság csak olyan ügyeket fontolhat meg, olyan tevékenységeket 

folytathat, olyan hatásköröket gyakorolhat és olyan funkciókat láthat el, amelyeket 

határozatai és a házszabályok kifejezetten engedélyeznek; valamint 

 

(2) az ilyen ügyek, tevékenységek, hatáskörök és funkciók relevánsak a képviselőház 

vagy szenátus számára szóló jelentés elkészítése szempontjából és csak annak 

összefüggésében vetődhetnek fel. 

 

(3) A vegyes bizottság nem vizsgálhat olyan ügyeket, amelyeket a házszabály 186. cikke 

és/vagy a Számvevőszék elnökéről szóló 1993. évi jogszabály (módosítás) értelmében 

éppen az Államháztartási Bizottság tekint át vagy amelyek e bizottság általi 

megfontolását javasolják; valamint 

 

(4) olyan ügyeket, amelyeket a házszabályok [DSO 111A és SSO 104A] szerinti feladatai 

ellátása közben a lakossági petíciókkal foglalkozó vegyes bizottság éppen vizsgál, 

vagy amelyek e vegyes bizottság általi megfontolását javasolják. 

 

(5) A vegyes bizottság tartózkodik attól, hogy nyilvános üléssel kapcsolatban 

vizsgálódjon, valamint hogy bármely ügyben bizalmas információt tegyen közzé, 

amennyiben írásban megnevezett okokból a bizottságot erre az alábbiak egyike 

felkéri: 
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(a) a kormány valamely tagja vagy egy államminiszter, vagy 

 

(b) olyan szervezet fő tisztségviselője, amely valamely szervezeti egység égisze alatt 

működik vagy amelyet részben vagy egészben az állam finanszíroz, vagy amelyet 

a kormány vagy a parlament valamely tagja hozott létre vagy nevezett ki, 

 

feltéve, hogy az elnök fellebbezhet bármely ilyen, a képviselőház vagy a szenátus 

házelnökéhez intézett kérelem ellen, akinek döntése végleges. 

 

(6) Utasítani kell valamennyi különbizottságot, amelyek elé törvénytervezeteket 

terjesztenek, hogy biztosítsák, hogy bármely adott napon legfeljebb két különbizottság 

ülhessen össze törvénytervezet megvitatása céljából, kivéve, ha a képviselőház – a 

különbizottság elnöke általi megfelelő értesítést követően – a miniszterelnök által a 

képviselőház házszabályának 28. cikke értelmében előterjesztett indítvány nyomán ezt 

az utasítást eltörli. A szóban forgó utasítás betartásáért a különbizottságok elnökei 

felelnek. 

 


