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) . 18א( הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת ,תדון בו הועדה ותגיש
לכנסת ,תוך שלושה חדשים וחצי ,את סיכומיה והצעותיה לאישור ,אך
רשאית הועדה להגיש את סיכומיה והצעותיה בשני חלקים ,הראשון תוך
התקופה האמורה והשני תוך ארבעה חדשים וחצי נוספים .
)ב( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה או חלק מהם תוך
שלושה חדשים וחצי כאמור ,תדון הכנסת בדין וחשבון ,אלא שהועדה
רשאית ,עד תום התקופה של ארבעה חדשים וחצי הנוספים ,להגיש
לאישור הכנסת סיכומים והצעות בכל ענין שבדין וחשבון שעדיין לא
נדון בכנסת.
סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין
)ג(
וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף ) 17א( או )ב( ,לא
יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת ".
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לועדה כאמור בסעיף קטן )ג( או של חוות דעת על פי סעיף  , 21רשאית
הועדה להניח את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון או לחוות הדעת על
שולחן הכנסת ורשאית היא ,אם ראתה צורך בכך מחמת חשיבותו המיוחדת
של הענין ,לבקש את אישור הכנסת לסיכומיה ולהצעותיה ".
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האמור יבוא:

משנתפנתה

משרתו של

מנהל

הנציבות ,או

משנבצר

ממנו

למלא תפקידו מסיבה כלשהי ,רשאי נציב תלונות הציבור להטיל את מילוי
התפקיד על אדם אחר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים ".
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