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Jäsenten ja hallitusten edustajien puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että jäsenillä ja hallitusten edustajilla on puheoikeus kaikissa päiväjärjestyksen koh-

dissa. 

että jäsenillä on 3 minuuttia aikaa mietintöjen ja ehdotusten esittelyyn. Muihin kes-

kustelupuheenvuoroihin on aikaa 2 minuuttia. 

että presidentti antaa puolueryhmien esittelijöille puheenvuoron mahdollisuuksien 

mukaan puolueryhmien paikkamäärän mukaan. 

että hallitusten edustajilla on 5 minuuttia aikaa selontekoihin ja tiedonantoihin ja 3 

minuuttia ehdotusten esittelyyn. Muihin keskustelupuheenvuoroihin on aikaa 2 mi-

nuuttia. 

 

Tarkkailijoiden puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajalla on puheoikeus niissä päi-

väjärjestyksen kohdissa, joissa ei tehdä päätöksiä. Saamelaisen parlamentaarisen 

neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

 

Kansainväliset vieraat 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että vierailevilla parlamentaarikoilla on puheoikeus ajankohtaiskeskustelussa. Vierai-

den puheaika on 2 minuuttia. 

että Baltian parlamentaarisen yleiskokouksen ja Länsi-Pohjolan neuvoston edustajilla 

on puheoikeus ajankohtaiskeskustelussa. Puheaika on 2 minuuttia. 

että Ukrainan Pohjoismaiden-suurlähettiläiden edustajalla on puheoikeus ajankoh-

taiskeskustelussa. Puheaika on 5 minuuttia. 

että Jan-Erik Enestamilla on oikeus puheenvuoroon kyselytunnin yhteydessä. Puhe-

aika on 5 minuuttia. 

että Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on puheoikeus niissä päiväjärjes-

tyksen kohdissa, joissa ei tehdä päätöksiä. Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edus-

tajan puheaika on 2 minuuttia. 

 

Repliikkipuheenvuorot 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että jäsenet ja hallitusten edustajat voivat esittää repliikkipuheenvuoron kaikkiin pu-

heenvuoroihin, mikäli puheenjohtaja arvioi sen perustelluksi. 

että se, joka haluaa esittää repliikin, antaa siitä merkin puheenvuoron aikana tai sen 

päätteeksi. 

että se, jolle repliikkipuheenvuoro on esitetty, saa mahdollisuuden vastata siihen 

heti. 

että repliikkeihin on aikaa 1 minuutti. 

että repliikkiin annettaviin vastauksiin on aikaa 1 minuutti. 
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että presidentti voi antaa samalle neuvoston jäsenelle tai hallituksen edustajalle sa-

man keskustelun aikana enintään kaksi repliikkipuheenvuoroa. 

 

 

Kyselytunti 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että hallituksen edustajilla on 3 minuuttia aikaa avauspuheenvuoroihin.  

että jäsenillä, tarkkailijoilla ja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on 1 mi-

nuutti aikaa kysymysten esittämiseen. 

että hallituksen edustajilla on 2 minuuttia aikaa vastauksiin. 

että presidentti voi antaa puheenvuoron lisäkysymyksiä varten. 

 

Keskustelun päättäminen 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että päiväjärjestyksen kaikkien kohtien käsittelyyn käytetään niille varattu aika. 

että presidentti voi päättää keskustelun asetetun aikarajan umpeuduttua. 

 

Salin istumajärjestys  

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että kaikilla niillä kokoukseen osallistujilla, joilla on puheoikeus, on paikka salissa.  

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenet istuvat puolueryhmittäin. Mikäli mahdollista, 

vasemmistopuolueet istuvat puhujakorokkeelta katsoen vasemmalla ja oikeistopuo-

lueet oikealla. 

 

Äänestykset 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että kaikki äänestykset suoritetaan ensisijaisesti sähköisesti. Mikäli tämä ei ole tekni-

sesti mahdollista, käytetään kädennostoäänestystä. 

 

Pöytäkirja 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että istunnon pöytäkirjoina käytetään päätöspöytäkirjaa, tiivistelmää sekä äänital-

lennetta. 

 

 

Muilta osin puheenjohtajisto viittaa Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen. 


