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LUONNOS 

Puheenvuorojen pitopaikat 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että kaikki puheet, esitykset, selonteot, tiedonannot ja vastauspuheenvuoroi-
hin annettavat vastaukset pidetään puhujakorokkeelta. 

että kaikki vastauspuheenvuorot pidetään kommenttikorokkeelta. Kaikkia 
vastauspuheenvuoroa toivoneita kehotetaan valmistautumaan korokkeelle 
siirtymiseen. 

Pohjoismaiden neuvoston jäsenten ja hallitusten edustajien puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenillä on 3 minuuttia puheaikaa ehdotusten ja 
mietintöjen esittelyyn. Muiden puheenvuorojen pituus on 2 minuuttia. 

että presidentti antaa puolueryhmien esittelijöille puheenvuoron mahdolli-
suuksien mukaan puolueryhmien paikkamäärän mukaan. 

että  uudelle, Islannista tulevalle presidentille annetaan 7 minuuttia puheaikaa 
esitellä Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden oh-
jelma. 

että hallitusten edustajilla on 5 minuuttia puheaikaa selontekoihin, tiedonan-
toihin tai ehdotusten esittelyyn. Muita puheenvuoroja varten annetaan 2 mi-
nuuttia puheaikaa. 

että Tanskan pääministerille annetaan 7 minuuttia puheaikaa esitellä Pohjois-
maiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden ohjelma. 

Tarkkailijoiden puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajalla on puheoikeus yh-
teistyöministerien ehdotuksia ja selontekoja käsiteltäessä sekä ajankohtais-
keskustelussa. Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajan puheaika 
on 2 minuuttia. 

Vieraiden puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että vierailevilla parlamentaarikoilla on puheoikeus kansainvälistä yhteistyötä 
koskevassa osuudessa. Vieraiden puheaika on 2 minuuttia. 
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että Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on puheoikeus yhteistyömi-
nisterien ehdotuksia ja selontekoja käsiteltäessä sekä ajankohtaiskeskuste-
lussa. Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

että puhujavierailla on oikeus puheenvuoroon, kun ajankohtaiskeskustelu al-
kaa. Puhujavieraiden puheaika on 15 minuuttia.  

Vastauspuheenvuorot 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että neuvoston jäsenet ja hallitusten edustajat voivat esittää kaikkiin puheen-
vuoroihin vastauspuheenvuoron. 

että se, joka haluaa esittää vastauspuheenvuoron, antaa siitä merkin puheen-
vuoron aikana tai sen päätteeksi. 

että se, jolle vastauspuheenvuoro on esitetty, saa mahdollisuuden vastata sii-
hen heti. 

että kaikkien vastauspuheenvuorojen kesto on 1 minuutti. 

että vastauspuheenvuoroihin annettavien vastausten kesto on 1 minuutti. 

että presidentti voi antaa samalle neuvoston jäsenelle tai hallituksen edusta-
jalle saman keskustelun aikana enintään kaksi vastauspuheenvuoroa. 

Mahdollisuus päättää keskustelu 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että päiväjärjestyksen kaikkien kohtien käsittelyyn käytetään niille varattu 
aika. 

että presidentti voi päättää keskustelun asetetun aikarajan umpeuduttua. 

Istumajärjestys salissa 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenet istuvat puolueryhmittäin. Mikäli mah-
dollista, vasemmisto sijoitetaan puhujakorokkeelta katsoen vasemmalle ja oi-
keisto oikealle puolelle. 

Äänestykset 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että kaikki äänestykset suoritetaan ensisijaisesti sähköisesti. Mikäli tämä ei ole 
teknisesti mahdollista, käytetään äänestyslipukkeita. 

Pöytäkirjat 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että istunnon pöytäkirjoina käytetään täydellistä kirjallista pöytäkirjaa pide-
tyistä puheenvuoroista sekä äänitallennetta. 
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Muilta osin puheenjohtajisto viittaa Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen  

 


