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AN tACHT UM AN OIREACHTAS (OIFIGÍ AIREACHTA AGUS
PARLAIMINTE) (LEASÚ), 2014

[An tiontú oifigiúil]

————————

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Oifigí Aireachta agus
Páirliminte, 1938 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[12 Aibreán 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

1. San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Oifigí Aireachta agus
Páirliminte, 1938.

Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte a íoc le ceannairí parlaiminte páirtithe cáilitheacha
agus le comhaltaí neamhspleácha

2. Leasaítear alt 10 (a cuireadh isteach le halt 1 den Acht um an Oireachtas (Oifigí
Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2001) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad an ailt sin:

“10. (1) Féadfar a íoc, ar é sin a iarraidh, leis an gceannaire parlaiminte ar pháirtí
cáilitheach, i ndáil le caiteachais a eascraíonn as gníomhaíochtaí parlaiminte,
lena n-áirítear taighde, an pháirtí, i gcás gur comhalta de Dháil Éireann é nó
í, ina leith seo a leanas—

(a) comhaltaí den pháirtí sin a toghadh chun Dáil Éireann san olltoghchán
deireanach roimhe sin nó i gcorrthoghchán dá éis sin mar chomhaltaí den
pháirtí sin—

(i) i gcás go ndéanfar líon nach mó ná 10 gcomhalta den pháirtí sin a
thoghadh amhlaidh, liúntas bliantúil €64,368 i leith gach comhalta,

(ii) i gcás go ndéanfar líon is mó ná 10 gcomhalta ach nach mó ná 30
comhalta den pháirtí sin a thoghadh amhlaidh, liúntas bliantúil—

(I) €64,368 i leith gach comhalta ón gcéad chomhalta go dtí an deichiú
comhalta díobh, agus

(II) €51,493 i leith gach comhalta díobh a bheidh fágtha,
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nó

(iii) i gcás go ndéanfar líon is mó ná 30 comhalta den pháirtí sin a thoghadh
amhlaidh, liúntas bliantúil—

(I) €64,368 i leith gach comhalta ón gcéad chomhalta go dtí an deichiú
comhalta díobh,

(II) €51,493 i leith gach comhalta ón aonú comhalta déag go dtí an
tríochadú comhalta díobh, agus

(III) €25,754 i leith gach comhalta díobh a bheidh fágtha,

agus

(b) comhaltaí den pháirtí sin a toghadh chun Seanad Éireann san olltoghchán
deireanach roimhe sin nó i gcorrthoghchán dá éis sin nó a ainmníodh chuige
tar éis an olltoghcháin dheireanaigh roimhe sin, mar chomhaltaí den pháirtí
sin—

(i) i gcás go ndéanfar líon nach mó ná 5 chomhalta den pháirtí sin a
thoghadh nó a ainmniú amhlaidh, liúntas bliantúil €42,089 i leith gach
comhalta, nó

(ii) i gcás go ndéanfar líon is mó ná 5 chomhalta den pháirtí sin a thoghadh
nó a ainmniú amhlaidh, liúntas bliantúil—

(I) 42,089 i leith gach comhalta ón gcéad chomhalta go dtí an cúigiú
comhalta díobh, agus

(II) €21,045 i leith gach comhalta díobh a bheidh fágtha.

(2) I gcás páirtí cáilitheach arb é an Rialtas é nó ar cuid den Rialtas é, déanfar na
liúntais chónasctha faoi fho-alt (1)(a) a laghdú d’aon trian.

(3) Féadfar, ar é a iarraidh—

(a) liúntas bliantúil €37,037 a íoc le comhalta neamhspleách de Dháil Éireann, i
ndáil le caiteachais a eascraíonn as gníomhaíochtaí parlaiminte, lena
n-áirítear taighde, an chomhalta sin, agus

(b) liúntas bliantúil €21,045 a íoc le comhalta neamhspleách de Sheanad Éireann,
i ndáil le caiteachais a eascraíonn as gníomhaíochtaí parlaiminte, lena
n-áirítear taighde, an chomhalta sin.

(4) Ní íocfar liúntas faoin alt seo más liúntas é i ndáil le caiteachas a aisíocfar nó
dá ndéanfar foráil ar shlí eile.

(5) Faoi réir cheadú Choimisiún Thithe an Oireachtais agus cibé eisceachtaí, srianta
agus coinníollacha dá bhforálfar le rialacháin, féadfar saoráidí rúnaíochta a
sholáthar do pháirtí cáilitheach d’fhonn gníomhaíochtaí parlaiminte a
chomhaltaí tofa a éascú.
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(6) Ní úsáidfear liúntas a íocfar faoin alt seo chun caiteachais toghcháin nó
vótaíochta a íoc nó a chúiteamh, is caiteachais arna dtabhú chun críocha aon
toghchán nó vótaíocht a dhéanfar—

(a) faoi na hAchtanna Toghcháin, 1923 go 1990 nó na hAchtanna Toghcháin,
1992 go 2013,

(b) faoi na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1977 go 1993
nó na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1992 go 2013,

(c) faoi Achtanna Toghchán an Uachtaráin, 1992 go 2006,

(d) faoi Achtanna an Reifrinn, 1992 go 2013,

(e) faoi Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947 go 2006, ná

(f) faoi Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Comhaltaí Ollscoile), 1937 go 2006.

(7) Ní dhlífear cáin ioncaim a íoc i leith liúntas a íocfar faoin alt seo.

(8) Ní íocfar ná ní iníoctha liúntas faoin alt seo i leith tréimhse oifige an Cheann
Comhairle i gcás gur toghadh ina chomhalta nó ina comhalta de Dháil Éireann
é nó í san olltoghchán deireanach roimhe sin nó i gcorrthoghchán dá éis sin—

(a) ar shlí seachas mar chomhalta de pháirtí cáilitheach, nó

(b) mar chomhalta de pháirtí cáilitheach, ach gurbh é nó í an t-aon chomhalta
den pháirtí cáilitheach a toghadh amhlaidh.

(9) Déanfar aon liúntas is iníoctha, agus aon saoráid a bheidh le soláthar, faoin alt
seo a íoc agus a sholáthar i dteannta aon liúntas nó tuarastal eile is iníoctha, nó
aon saoráid eile a sholáthrófar, faoi na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais
do Chomhaltaí), 1938 go 1998 nó faoi na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus
Parlaiminte, 1938 go 2009.

(10) Déanfar liúntais is iníoctha faoin alt seo a ríomh, i leith gach comhalta de Dháil
Éireann nó de Sheanad Éireann, in aghaidh gach seachtaine a raibh an duine,
aon tráth le linn na seachtaine sin, ina chomhalta nó ina comhalta di nó de
agus íocfar iad—

(a) le gach ceannaire páirtí pharlaimintigh cáilitheach, nó

(b) i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (3), le gach comhalta lena mbaineann,

i leith cibé tréimhse riaráiste is cuí leis an Aire.

(11) Más rud é, tar éis liúntas faoin alt seo i leith tréimhse áirithe a bheith tagtha
chun bheith dlite don cheannaire parlaiminte ar pháirtí cáilitheach nó do
chomhalta neamhspleách, nó iníoctha leis an gcéanna, go rachaidh tréimhse 6
mhí in éag gan an ceannaire parlaiminte nó an comhalta an liúntas nó cuid de
a éileamh, ansin, ar an dul in éag sin, scoirfidh an liúntas nó an chuid de
(de réir mar a bheidh) i leith na tréimhse a chéadluaitear san fho-alt seo de
bheith iníoctha.

(12) I gcás—
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(a) go gcomhaontóidh comhaltaí páirtí cháilithigh go mbeidh an páirtí (dá
ngairtear an ‘páirtí díscaoilte’ ina dhiaidh seo san fho-alt seo) arna
dhíscaoileadh ó dháta sonraithe agus—

(i) go gcónascfaidh an páirtí díscaoilte, ón dáta sin, le páirtí cáilitheach
sonraithe eile, nó

(ii) go rachaidh a chomhaltaí uile isteach i bpáirtí cáilitheach sonraithe eile,

agus,

(b) go gcomhaontóidh an páirtí cáilitheach eile éifeacht a thabhairt don
chónascadh sin nó comhaltas a thabhairt do chomhaltaí uile an pháirtí
dhíscaoilte ar an dáta sonraithe,

ansin, maidir le comhaltaí uile an pháirtí dhíscaoilte a toghadh ina gcomhaltaí
de Dháil Éireann, a toghadh ina gcomhaltaí de Sheanad Éireann nó a ainmníodh
chuig Seanad Éireann, mar chomhaltaí den pháirtí sin san olltoghchán
deireanach roimhe sin nó in aon chorrthoghchán dá éis sin sular díscaoileadh é,
measfar, chun críocha fho-alt (1), ó dháta díscaoilte an pháirtí dhíscaoilte, gur
comhaltaí den pháirtí eile sin iad amhail is gur toghadh iad ina gcomhaltaí de
Dháil Éireann, gur toghadh iad ina gcomhaltaí de Sheanad Éireann nó gur
ainmníodh iad chuig Seanad Éireann, mar chomhaltaí den pháirtí eile sin san
olltoghchán deireanach roimhe sin nó i gcorrthoghchán dá éis sin roimh an
díscaoileadh sin.

(13) Féadfaidh Coimisiún Thithe an Oireachtais rialacháin a dhéanamh chun
críocha fho-alt (5).”.

Leasú ar an bPríomh-Acht — ailt 10A go 10H a chur isteach

3. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“Coinníoll breise maidir le liúntas a íoc faoi alt 10

10A. (1) D’ainneoin go gcomhlíonfar na coinníollacha atá sonraithe in alt 10 maidir le
liúntas a íoc, i leith tréimhse áirithe, le ceannaire parlaiminte nó le comhalta
neamhspleách, de réir mar a bheidh, ní íocfar liúntas den sórt sin faoin alt
sin más rud é, maidir le liúntas a íocadh faoin alt sin i dtréimhse roimhe sin—

(a) gurb amhlaidh—

(i) go ndearnadh mainneachtain an ráiteas agus tuarascáil an iniúchóra dá
dtagraítear in alt 10B a thabhairt de réir an ailt sin, nó

(ii) go mbeidh curtha in iúl ag an gCoimisiún i dtuarascáil faoi alt 10D(6)
nach gcomhlíonann an ráiteas sin ailt 10 agus 10B,

agus

(b) nach ndearnadh an mhainneachtain sin a leigheas nó, de réir mar a bheidh,
nach ndearnadh na nithe ar ina leith a chuir an Coimisiún in iúl nach
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gcomhlíonann an ráiteas sin ailt 10 agus 10B a cheartú ar mhodh a chinnfidh
an tAire a bheith sásúil.

(2) Tá an t-alt seo agus ailt 10B go 10D faoi réir alt 10E.

Ráiteas i dtaobh caiteachais

10B. (1) A luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 120 lá tar éis dheireadh na bliana
airgeadais ina ndearnadh liúntas faoi alt 10 a íoc le ceannaire parlaiminte
páirtí cháilithigh nó le comhalta neamhspleách, déanfaidh sé nó sí, nó
cuirfidh sé nó sí faoi deara, ráiteas a ullmhú i dtaobh aon chaiteachas as an
liúntas a bheidh íoctha leis an gceannaire parlaiminte nó leis an gcomhalta
neamhspleách, de réir mar a bheidh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go scoirfidh duine atá ina cheannaire ná ina ceannaire
ar pháirtí cáilitheach de bheith ina cheannaire parlaiminte nó ina ceannaire
parlaiminte ar an bpáirtí ar ina leith a bheidh liúntas nó cuid de liúntas faighte
aige nó aici faoi alt 10—

(a) maidir leis nó léi, nó

(b) i gcás go scoirfidh sé nó sí de bheith ina cheannaire nó ina ceannaire den
sórt sin de dheasca a bháis nó a báis, maidir lena ionadaí pearsanta nó lena
hionadaí pearsanta,

déanfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara, ráiteas i dtaobh aon
chaiteachas as an liúntas a ullmhú, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná
120 lá tar éis dheireadh na bliana airgeadais ina ndearnadh an liúntas a íoc.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) i gcás go ndéanfaidh an duine a bheidh scortha de bheith
ina cheannaire parlaiminte nó ina ceannaire parlaiminte, nó a ionadaí pearsanta
nó a hionadaí pearsanta, agus an duine a thiocfaidh i gcomharbacht air nó uirthi
mar an ceannaire parlaiminte ar an bpáirtí cáilitheach comhaontú i scríbhinn go
ndéanfar ráiteas i dtaobh aon chaiteachas as an liúntas faoi alt 10 arna íoc leis
an iarcheannaire parlaiminte a áireamh sa chéad ráiteas eile óna chomharba ó
óna comharba faoi fho-alt (1).

(4) I gcás comhalta neamhspleách a fhaigheann liúntas nó cuid de liúntas faoi alt
10 d’fháil bháis, déanfaidh a ionadaí pearsanta nó a hionadaí pearsanta, nó
cuirfidh sé nó sí faoi deara, ráiteas a ullmhú i dtaobh aon chaiteachas as an
liúntas a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 120 lá tar éis dheireadh na
bliana airgeadais ina ndearnadh an liúntas a íoc.

(5) Comhlíonfaidh ráiteas arna ullmhú faoin alt seo cibé ceanglais maidir lena
fhoirm agus lena ábhar dá bhforálfar i dtreoirlínte, más ann, faoi alt 10G.

(6) Aon duine a dhéanfaidh, nó a chuirfidh faoi deara, ráiteas faoin alt seo a ullmhú,
cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfaidh iniúchóir poiblí iniúchadh air agus
déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir, ach in aon chás tráth nach déanaí ná an
teorainn ama a shonraítear i bhfo-alt (1), (2) nó (4) (de réir mar a bheidh), an
ráiteas agus tuarascáil an iniúchóra a thabhairt don Choimisiún.
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(7) Déanfar an tréimhse 120 lá dá dtagraítear i bhfo-ailt (1), (2) agus (4) a fhadú
d’aon tréimhse ar lena linn a bheidh Dáil Éireann arna díscaoileadh agus a
bheidh comhthráthach leis an tréimhse sin.

(8) San alt seo, ciallaíonn ‘iniúchóir poiblí’ iniúchóir poiblí chun críocha na
nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1978 agus Achtanna
na gCara-Chumann, 1896 go 1977.

Coinneáil agus iniúchadh ag an bpobal

10C. (1) Aon duine a dhéanfaidh, nó a chuirfidh faoi deara go ndéanfar, ráiteas faoi
alt 10B, coimeádfaidh sé nó sí taifid i ndáil leis an ráiteas—

(a) i gcás ceannaire parlaiminte páirtí cháilithigh, ar feadh tréimhse nach giorra
ná 6 bliana, agus

(b) i gcás comhalta neamhspleách agus ionadaí pearsanta, ar feadh tréimhse nach
giorra ná 6 bliana nó cibé tréimhse is giorra a chinnfidh an Coimisiún,

ó dheireadh na bliana airgeadais lena mbaineann an ráiteas.

(2) Coinneoidh an Coimisiún gach ráiteas agus tuarascáil iniúchóra a thabharfar dó
faoi alt 10B ar feadh cibé tréimhse is cuí leis.

(3) A luaithe is indéanta le réasún tar éis ráiteas agus tuarascáil iniúchóra a fháil
faoi alt 10B (agus tar éis don Choimisiún a chinneadh go bhfuil an ráiteas roimhe
seo sásúil), maidir leis an gCoimisiún—

(a) déanfaidh sé cóip den ráiteas agus de thuarascáil an iniúchóra, agus tuarascáil
an Choimisiúin maidir leis an ráiteas, a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag an
bpobal, saor in aisce, ar a shuíomh gréasáin agus ina phríomhoifig le linn
gnáthuaireanta oibre, agus

(b) ceadóidh sé d’aon duine cóip den ráiteas sin nó den tuarascáil sin, nó sliocht
as nó aisti, a thógáil, ar tháille a íoc nach mó ná an costas réasúnach cóipeála,
cibé tráthanna agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis an gCoimisiún.

Athbhreithniú ag an gCoimisiún

10D. (1) Déanfaidh an Coimisiún gach ráiteas agus tuarascáil iniúchóra a thabharfar
dó faoi alt 10B a bhreithniú agus, i gcás gur cuí leis déanamh amhlaidh,
tabharfaidh sé tuarascáil i scríbhinn don Aire maidir le haon ní a eascróidh
i ndáil leis an ráiteas sin nó leis an tuarascáil sin.

(2) I gcás, tar éis dó ráiteas a bhreithniú, go n-aimseoidh an Coimisiún mionearráid
nó mioneasnamh sa ráiteas, tabharfaidh an Coimisiún mionsonraí maidir leis an
earráid nó an easnamh, de réir mar a bheidh, don duine a thug an ráiteas, agus
cuirfidh an Coimisiún in iúl don duine go bhféadfaidh sé nó sí an earráid a
cheartú nó an t-easnamh a shlánú laistigh den tréimhse 14 lá ón dáta a eisíodh
an fógra chuig an duine.

(3) I gcás gurb é tuairim an Choimisiúin, tar éis dó ráiteas a bhreithniú, nach
gcomhlíonann an ráiteas an tAcht seo, tabharfaidh sé don duine a thug an ráiteas
fógra i scríbhinn ina mbeidh mionsonraí faoin neamhchomhlíonadh agus
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cuirfidh an Coimisiún in iúl don duine sin go bhféadfaidh sé nó sí tráchtaí a
thabhairt don Choimisiún maidir leis an ní laistigh de 14 lá ón dáta a eisíodh an
fógra chuig an duine sin agus go mbreithneoidh an Coimisiún aon tráchtaí den
sórt sin roimh an ní a bhreithniú tuilleadh.

(4) I gcás go ndéanfaidh an duine chun a n-eiseofar fógra faoi fho-alt (3) a thráchtaí
nó a tráchtaí maidir leis an ní dá dtagraítear san fhógra a thabhairt don
Choimisiún laistigh den tréimhse dá dtagraítear san fho-alt sin, tabharfaidh an
Coimisiún aird ar na tráchtaí sin.

(5) I gcás, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon tráchtaí a gheobhaidh an Coimisiún
faoi fho-alt (3), nó i gcás go mainneoidh an duine chun a n-eiseofar fógra aon
tráchtaí a dhéanamh faoin bhfo-alt sin, agus go leanfaidh an Coimisiún de bheith
den tuairim go bhféadfadh sé nár comhlíonadh an tAcht seo, déanfaidh sé
tuarascáil maidir leis an ní (mar aon le haon doiciméad iomchuí nó aon rud
eile iomchuí a bheidh ina sheilbh) a chur ar aghaidh chuig an Aire agus chuig
Cathaoirleach Dháil Éireann.

(6) Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil i scríbhinn maidir le ráiteas agus tuarascáil
iniúchóra a thabhairt don Aire ina gcuirfear in iúl an amhlaidh—

(a) go ndearnadh iad faoin teorainn ama shonraithe,

(b) go nochtar aon chaiteachas iontu nach gcomhlíonann alt 10(6), agus

(c) go gcomhlíonann an ráiteas ailt 10 agus 10B.

(7) Cuirfidh an Coimisiún faoi deara cóip de gach tuarascáil a bheidh tugtha aige
faoi fho-alt (6) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(8) Féadfaidh an Coimisiún cibé fiosrúcháin a dhéanamh is cuí leis agus féadfaidh
sé a cheangal ar aon duine aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a thabhairt a bheidh
i seilbh an duine nó ar fáil aige nó aici agus a theastóidh ón gCoimisiún chun a
fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin alt seo.

(9) I gcás go mainneoidh duine ceanglas arna dhéanamh faoi fho-alt (8) a
chomhlíonadh, déanfaidh an Coimisiún—

(a) ráiteas á rá sin a thabhairt do Chathaoirleach Dháil Éireann agus don Aire,
agus

(b) sonraí faoin neamhchomhlíonadh a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an
Choimisiúin.

(10) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar do bhearta a dhéanamh dá éis sin
chun aon ní ar déileáladh leis (nó ar mainníodh déileáil leis) i ráiteas a chur
ina cheart.

Srian le feidhm alt áirithe maidir le cásanna a tharlaíonn ar laethanta sonraithe nó dá
n-éis

10E. (1) Ní bheidh feidhm ag ailt 10A go 10D, i ndáil le liúntas den sórt sin is iníoctha
le comhalta neamhspleách, ach amháin maidir le liúntas faoi alt 10 a íocfar
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le comhalta den sórt sin ar lá a bheidh socraithe le hordú arna dhéanamh ag
an Aire chun críocha an fho-ailt seo nó dá éis.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 10C, i ndáil le liúntas den sórt sin is iníoctha le ceannaire
parlaiminte páirtí cháilithigh, ach amháin maidir le liúntas faoi alt 10 a íocfar le
ceannaire den sórt sin ar lá a bheidh socraithe le hordú arna dhéanamh ag an
Aire chun críocha an fho-ailt seo nó dá éis.

Ceannairí parlaiminte páirtithe cáilitheacha agus comhaltaí neamhspleácha d’aisíoc
liúntais bhliantúla

10F. (1) Más rud é, tar éis olltoghcháin nó corrthoghcháin, go scoirfidh páirtí de
bheith ina pháirtí cáilitheach, déanfaidh ceannaire parlaiminte an pháirtí sin,
a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 120 lá tar éis dheireadh na bliana
airgeadais ina mbeidh liúntas íoctha faoin alt seo, an liúntas, nó aon chuid
den liúntas, nach mbeidh caite, a aisíoc.

(2) Más rud é, tar éis olltoghcháin nó corrthoghcháin, nach mbeidh comhalta
neamhspleách atofa mar chomhalta neamhspleách, ansin déanfaidh an comhalta,
a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 120 lá tar éis dheireadh na bliana
airgeadais ina mbeidh liúntas íoctha faoin alt seo, an liúntas, nó aon chuid den
liúntas, nach mbeidh caite, a aisíoc.

(3) Más rud é, i leith suim is gá a íoc faoi fho-alt (1) nó (2), go mbeidh
mainneachtain maidir lena haisíoc, beidh an tsuim sin inghnóthaithe mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

Treoirlínte

10G. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, féadfaidh an Coimisiún treoirlínte a ullmhú
agus a fhoilsiú d’fhonn treoir phraiticiúil a sholáthar do cheannairí
parlaiminte páirtithe cáilitheacha, do chomhaltaí neamhspleácha agus
d’ionadaithe pearsanta i ndáil le feidhm agus oibriú ailt 10 go 10D.

(2) I gcás go mbeartóidh an Coimisiún treoirlínte a fhoilsiú—

(a) déanfaidh sé dréacht de na treoirlínte a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis agus
déanfaidh sé tréimhse 28 lá ó dháta foilsithe na ndréacht-treoirlínte a
thabhairt do dhaoine ar lena linn a fhéadfar uiríll i scríbhinn a dhéanamh
chuige i ndáil leis na dréacht-treoirlínte, nó cibé tréimhse bhreise, nach faide
ná 28 lá, is cuí leis dá lánrogha féin, agus

(b) rachaidh sé i gcomhairle le ceannairí parlaiminte páirtithe cáilitheacha agus
le comhaltaí neamhspleácha.

(3) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis breithniú a dhéanamh ar uiríll, más ann, a
gheobhaidh sé faoi fho-alt (2)(a) agus comhchomhairliúcháin a dhéanfar faoi
fho-alt (2)(b), na dréacht-treoirlínte a leasú.

(4) Sula bhfoilseoidh an Coimisiún treoirlínte, déanfaidh sé na dréacht-treoirlínte,
dá dtagraítear i bhfo-alt (3), a chur faoi bhráid an Aire lena gceadú aige nó aici.
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(Leasú), 2014

(5) I gcás go gcuirfear dréacht-treoirlínte faoi bhráid an Aire lena gceadú aige nó
aici, diúltóidh an tAire, de réir mar is cuí leis nó léi, na treoirlínte a cheadú nó
ceadóidh sé nó sí iad, d’éagmais modhnuithe nó déanfaidh sé nó sí cibé
modhnuithe orthu is cuí leis nó léi agus ceadóidh sé nó sí na treoirlínte arna
modhnú amhlaidh agus, dá réir sin, ní fhoilseoidh an Coimisiún na treoirlínte
nó, de réir mar a bheidh, foilseoidh sé iad de réir na dtéarmaí arna gceadú
amhlaidh.

(6) I gcás go bhfoilseoidh an Coimisiún treoirlínte, foilseoidh sé fógra faoin bhfoilsiú
sin san Iris Oifigiúil agus déanfar san fhógra—

(a) na treoirlínte a shainaithint,

(b) na nithe a bhaineann leis na ráitis a bhfuil na treoirlínte á bhfoilsiú ina leith
a shonrú, agus

(c) an dáta a thiocfaidh na treoirlínte i ngníomh a shonrú.

(7) Féadfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire agus tar éis dul i gcomhairle le haon
duine nó comhlacht eile is cuí leis an gCoimisiún nó a ordóidh an tAire, aon
treoirlínte, nó aon chuid díobh, a bheidh ullmhaithe agus foilsithe aige faoin alt
seo a leasú nó a chúlghairm nó ceadú maidir leo nó léi a tharraingt siar.

(8) I gcás go ndéanfaidh an Coimisiún treoirlínte, nó cuid díobh, a bheidh foilsithe
faoin alt seo, a leasú nó a chúlghairm nó ceadú maidir leo nó léi a tharraingt
siar, déanfaidh sé fógra faoin leasú, faoin gcúlghairm nó faoin gceadú a
tharraingt siar, de réir mar a bheidh, a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(9) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis dó treoirlínte nó treoirlínte
leasaithe a fhoilsiú—

(a) cóip de na treoirlínte, nó de na treoirlínte arna leasú amhlaidh, a thabhairt
do gach ceannaire parlaiminte páirtí cháilithigh agus do gach comhalta
neamhspleách, agus

(b) cóip de na treoirlínte, nó de na treoirlínte arna leasú amhlaidh, a chur ar
fáil lena hiniúchadh ag an bpobal, saor in aisce, ina phríomhoifig le linn
gnáthuaireanta oibre agus ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin.

(10) Beidh aird ag an gCoimisiún ar na treoirlínte le linn dó a fheidhmeanna faoi
alt 10D a chomhlíonadh.

Léiriú — ailt 10 go 10G

10H. (1) In ailt 10 go 10G—

ciallaíonn ‘Coimisiún’ an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí;

folaíonn ‘caiteachais a eascraíonn as gníomhaíochtaí parlaiminte, lena n-áirítear
taighde’ caiteachas ar na hearnálacha seo a leanas—

(a) riarachán ginearálta gníomhaíochtaí parlaiminte páirtí cháilithigh,
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(b) comhairle theicniúil nó sainchomhairle a sholáthar is dóigh a bheidh ag
teastáil i dtaca le tograí reachtacha nó tionscnaimh pharlaiminte ionchasacha,

(c) taighde agus oiliúint,

(d) beartas a fhoirmliú,

(e) seirbhísí sainchomhairleoirí a sholáthar, lena n-áirítear sainchomhairleoirí
caidrimh phoiblí a fhostú,

(f) sampláil ar vótaíocht nó ar dhearcadh an phobail i dtaca le díospóireachtaí
parlaiminte nó tionscnaimh pharlaiminte,

(g) seirbhísí tacaíochta le haghaidh páirtí parlaiminte a cheannach ón bpáirtí,

(h) aon tuarastal nó airgead oinigh a íoc le ceannaire parlaiminte i leith dualgais
a eascraíonn as a ghníomhaíochtaí nó a gníomhaíochtaí mar cheannaire den
sórt sin, ar leith ó ghníomhaíochtaí comhalta de Dháil Éireann nó sealbhóra
oifige aireachta,

(i) aon tuarastal nó airgead oinigh a íoc le duine eile i leith dualgais a eascraíonn
as gníomhaíochtaí an duine i bpáirtí parlaiminte,

(j) socrú a dhéanamh maidir le caiteachas iompair agus pearsanta arna thabhú
ag ceannaire parlaiminte, oifigigh nó urlabhraí páirtí parlaiminte de thoradh
a bhfeidhme páirtí parlaiminte, nó an céanna a chúiteamh,

(k) siamsaíocht, agus

(l) cibé nithe eile a fhorordófar le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire;

ciallaíonn ‘bliain airgeadais’ tréimhse 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig;

ciallaíonn ‘treoirlínte’ treoirlínte arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún faoi alt 10G;

ciallaíonn ‘comhalta neamhspleách’—

(a) comhalta de Dháil Éireann a toghadh ina chomhalta nó ina comhalta de
Dháil Éireann san olltoghchán deireanach roimhe sin nó i gcorrthoghchán
dá éis sin ar shlí seachas mar chomhalta de pháirtí cáilitheach, agus

(b) comhalta de Sheanad Éireann a toghadh ina chomhalta nó ina comhalta de
Sheanad Éireann san olltoghchán deireanach roimhe sin nó i gcorrthoghchán
dá éis sin, nó a ainmníodh chuige mar chomhalta tar éis an olltoghcháin
dheireanaigh roimhe sin, ar shlí seachas mar chomhalta de pháirtí cáilitheach;

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;

ciallaíonn ‘páirtí cáilitheach’ páirtí polaitíochta atá cláraithe i gClár na bPáirtithe
Polaitíochta agus a bhí san iomaidh san olltoghchán deireanach roimhe sin nó
in aon chorrthoghcháin dá éis sin agus ar toghadh comhalta nó comhaltaí dá
chuid chun Dáil Éireann nó ar toghadh nó ar ainmníodh comhalta nó comhaltaí
dá chuid chun Seanad Éireann san olltoghchán sin nó in aon chorrthoghchán dá
éis sin;
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ciallaíonn ‘ráiteas’ ráiteas i dtaobh caiteachais arna ullmhú agus arna thabhairt,
nó a cheanglaítear a ullmhú agus a thabhairt, don Choimisiún, faoi alt 10B.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha
mhír (l) den mhíniú ar ‘caiteachais a eascraíonn as gníomhaíochtaí parlaiminte,
lena n-áirítear taighde’ i bhfo-alt (1).

(3) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin chun na gcríoch sin roimhe seo, rachaidh an
tAire i gcomhairle leis na ceannairí parlaiminte ar pháirtithe cáilitheacha agus
le comhaltaí neamhspleácha agus breithneoidh sé nó sí aon tuarascáil arna
tabhairt ag an gCoimisiún faoi alt 10D.”.

Liúntais le coigeartú go huathoibríoch faoi threoir méaduithe nó laghduithe ar thuarastail
sa Státseirbhís

4. Leasaítear alt 11A (a cuireadh isteach le halt 10 den Acht um Oifigí Aireachta,
Parlaiminte agus Breithiúnacha agus um Chomhaltaí den Oireachtas (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2001) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
ailt sin—

“11A. (1) Aon uair a mhéadófar nó a laghdófar luach saothair sa Státseirbhís le
héifeacht ó lá áirithe de réir comhaontuithe nó socruithe a mbeidh éifeacht
leo ar bhonn ginearálta sa Státseirbhís (cibé acu a bheidh nó nach mbeidh
feidhm acu freisin i ndáil le daoine atá fostaithe seachas sa Státseirbhís),
déanfar na liúntais is iníoctha faoin gCuid seo, trí oibriú an ailt seo, a
mhéadú nó a laghdú dá réir sin, ar an agus ón lá sin, den chomhréir
chéanna.

(2) Ní gá ordú a dhéanamh faoi alt 11 chun éifeacht a thabhairt do mhéadú nó
do laghdú a dhéanfar trí oibriú fho-alt (1).

(3) San alt seo, tá le ‘Státseirbhís’ an bhrí chéanna atá leis in Acht Choimisinéirí
na Stát-Sheirbhíse, 1956.”.

Aisghairm agus cosaint

5. (1) Aisghairtear ailt 25 go 32 den Phríomh-Acht.

(2) Aon duine a bheidh, ar thosach feidhme fho-alt (1), ag fáil liúntais faoi Chuid V den
Phríomh-Acht, leanfaidh sé nó sí de bheith i dteideal an liúntas sin a fháil tar éis
thosach feidhme fho-alt (1) ar na téarmaí agus na coinníollacha céanna a bhí i
bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

6. (1) Féadfar an tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú),
2014 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.
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