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Regler för temasessionen 2022  
 

Taleret for medlemmer og regeringsrepræsentanter 

Præsidiet foreslår, 

at medlemmer og regeringsrepræsentanter har taleret under alle dagsordenspunkter  

at medlemmer har 3 minutter til at præsentere betænkninger og forslag. Ved øvrige 

indlæg i debatten gives 2 minutter 

at Præsidenten sørger for, at partigruppernes talspersoner så vidt muligt får ordet i 

henhold til gruppernes størrelsesorden 

at regeringsrepræsentanter har 5 minutter til at redegøre eller orientere, og 3 minut-

ter til at præsentere forslag. Ved øvrige indlæg i debatten gives 2 minutter 

 

Taleret for observatører 

Præsidiet foreslår, 

at en repræsentant for Samisk Parlamentarisk Råd har taleret har taleret under dags-

ordenspunkter, hvor der ikke træffes afgørelse. Taletiden for repræsentanten for 

Samisk Parlamentarisk Råd er 2 minutter 

 

Taleret for gæster 

Præsidiet foreslår, 

at gæstende parlamentarikere har taleret under aktualitetsdebatten. Taletiden for 

gæster er 2 minutter 

at repræsentanter for Baltic Assembly og Vestnordisk Råd har taleret under aktuali-

tetsdebatten. Taletiden er 2 minutter 

at en repræsentant for Ukraine ambassadører i de nordiske lande har taleret under 

aktualitetsdebatten. Taletiden er 5 minutter 

at Jan-Erik Enestam har taleret til et indlæg i forbindelse med spørgetimen. Taletiden 

er 5 minutter 

at en repræsentant for Ungdommens Nordiske Råd har taleret under dagsordens-

punkter, hvor der ikke træffes afgørelse. Taletiden for repræsentanten for Ungdom-

mens Nordiske Råd er 2 minutter 

 

Replikker 

Præsidiet foreslår, 

at medlemmer og regeringsrepræsentanter kan gives mulighed til replik på alle taler, 

i et omfang efter mødelederens skøn 

at hvis der ønskes replik, må det signaleres under talen eller ved talens slut 

at den som replikken rettes til, bør gives mulighed for at svare omgående  

at for hver replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 

at for hvert svar på replik gælder en tidsbegrænsning på 1 minut 

at Præsidenten kan give samme medlem eller regeringsrepræsentant mulighed for 

op til to replikker i samme replikskifte 
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Spørgetimen 

Præsidiet foreslår, 

at regeringsrepræsentanter gives 3 minutter til et indledende indlæg 

at medlemmer, observatør og UNR gives 1 minut til at stille spørgsmål 

at regeringsrepræsentanter gives 2 minutter til svar 

at Præsidenten kan give ordet til et tillægsspørgsmål 

 

Adgang til at slutte debatter 

Præsidiet foreslår, 

at alle opsatte dagsordenspunkter får den tid til behandling, som er afsat  

at Præsidenten kan afslutte en debat når den afsatte tid er udløbet 

 

Placering i salen 

Præsidiet foreslår, 

at alle mødedeltagere som har taleret har en plads i salen 

at Nordisk Råds medlemmer placeres partigruppevis. Så vidt der er praktisk muligt, 

skal venstrefløjen sidde til venstre og højrefløjen til højre set fra podiet 

 

Afstemninger 

Præsidiet foreslår, 

at afstemninger fortrinsvis sker elektronisk. Såfremt denne teknik ikke er tilgænge-

lig, bruges håndsoprækning 

 

Protokollering 

Præsidiet foreslår, 

at protokollering af sessionen sker ved beslutningsreferat, et resumé samt en lydop-

tagelse 

 

 

Præsidiet henviser i øvrigt til Forretningsordenen for Nordisk Råd  


