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Alt
1. Míniú.

2. Leasú ar alt 5 (maoiniú an Choimisiúin) den Phríomh-Acht.

3. Leasú ar Sceideal 1 (caiteachas leanúnach) a ghabhann leis
an bPríomh-Acht.

4. Leasú ar Sceideal 2 (fáltais an Choimisiúin) a ghabhann leis
an bPríomh-Acht.

5. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

————————
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[Uimh. 50.] [2012.]An tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2), 2012.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 2003, Uimh. 28

Na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003
go 2009
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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOIMISIÚN THITHE AN
OIREACHTAIS, 2003 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[26 Nollaig 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003.

2.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad alt 5:

“5.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an tAire Airgeadais
an caiteachas a thabhóidh an Coimisiún i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna i rith na tréimhse 3 bliana ón 1 Eanáir 2013, le
ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a
mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó ar thoradh fáis an Chiste
sin agus a íoc amach as sin.

(2) Ní dhéanfar suim is mó ná €324,000,000 a mhuirearú agus
a íoc amach amhlaidh.

(3) Déanfaidh an Coimisiún na fáltais dá chuid a shonraítear
i Sceideal 2 a úsáid chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus
déanfar luach bliantúil na bhfáltas sin a asbhaint go cuí as an
tsuim a shonraítear i bhfo-alt (2) agus tabharfar cuntas air.”.

3.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad Sceideal 1:
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Míniú.

Leasú ar alt 5
(maoiniú an
Choimisiúin) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar Sceideal 1
(caiteachas
leanúnach) a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.
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[Uimh. 50.] [2012.]An tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2), 2012.

“SCEIDEAL 1

CAITEACHAS LEANÚNACH

1. Riarachán—

(a) Tuarastail, pá agus liúntais i leith fhoireann Sheirbhís
Thithe an Oireachtais.

(b) Taisteal agus cothabháil.

(c) Oiliúint agus forbairt agus caiteachais theagmhasacha.

(d) Seirbhísí poist agus teileachumarsáide.

(e) Trealamh oifige agus seirbhísí TF seachtracha.

(f) Caiteachais ar áitreabh oifige.

(g) Seirbhísí sainchomhairle agus athbhreithniú ar luach
ar airgead agus ar bheartas.

(h) Clódóireacht pharlaiminteach.

(i) Seirbhísí leabharlainne agus taighde.

(j) Caidreamh poiblí agus cumarsáid.

2. Seirbhísí eile—

(a) Íocaíocht i leith foireann lónadóireachta agus beáir.

(b) Caiteachais toscairí chun comhthionól
parlaiminteach eile.

(c) Imeachtaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann a
chraoladh ar an teilifís agus seirbhísí eile.

(d) Deontas-i-gcabhair i leith gníomhaíochtaí
idirpharlaiminteacha.

(e) Deontas-i-gcabhair do Thionól Parlaiminteach na
Breataine agus na hÉireann.

(f) An Cumann Idir-Pharlaiminteach Thuaidh/Theas.

(g) Liúntais scoir i leith iarchomhaltaí de Thithe an
Oireachtais.

(h) Deontas do Chumann Parlaiminteach na hÉireann
(iarChomhaltaí).

(i) Deontas-i-gcabhair i leith “Ciste Pinsean Thithe an
Oireachtais”.

(j) Scéim pinsean do chúntóirí rúnaíochta.

3. Comhaltas Dháil Éireann—

(a) Tuarastail na gcomhaltaí (lena n-áirítear Sealbhóirí
Oifige agus Cathaoirligh na gCoistí).
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(b) Íocaíochtaí i leith cúnamh rúnaíochta do chomhaltaí
nach bhfuil i seilbh oifige.

(c) Liúntas Taistil agus Cóiríochta.

(d) Liúntas Ionadaíochta Poiblí.

(e) Liúntais eile.

4. Comhaltas Sheanad Éireann—

(a) Tuarastail na gcomhaltaí (lena n-áirítear Sealbhóirí
Oifige agus Cathaoirligh na gCoistí).

(b) Íocaíochtaí i leith cúnamh rúnaíochta do chomhaltaí
nach bhfuil i seilbh oifige.

(c) Liúntas Taistil agus Cóiríochta.

(d) Liúntas Ionadaíochta Poiblí.

(e) Liúntais eile.

5. Comhaltas Coistí Oireachtais—

(a) Liúntais taistil.

(b) Caiteachais eile i ndáil le Coistí.

6. Comhaltas Pharlaimint na hEorpa—

(a) Tuarastail comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa.

(b) Pinsin iarchomhaltaí de Pharlaimint na hEorpa.”.

4.—Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí
mhíreanna 1 agus 2 a scriosadh.

5.—(1) Féadfar an tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais
(Leasú) (Uimh. 2), 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais,
2003 go 2012 a ghairm de na hAchtanna um Choimisiún Thithe an
Oireachtais, 2003 go 2009 agus den Acht seo le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an 1 Eanáir, 2013.
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Leasú ar Sceideal 2
(fáltais an
Choimisiúin) a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

Gearrtheideal,
comhlua agus
tosach feidhme.


