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VII. VALGPERIODE (2009-2014)

SEPTEMBER 2009

KONSTITUERENDE MØDER I INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER1

oOo

FREMGANGSMÅDE I FORBINDELSE MED DE KONSTITUERENDE MØDER

Forretningsordenens artikel 191 og 198
med henvisning til artikel 12, 13, 14, 168, 169 og 187 i overensstemmelse med artikel 195 og 

196 samt bilag I

oOo

1. ÅBNING AF MØDET VED DET MEDLEM, DER MIDLERTIDIGT VARETAGER 

FORMANDSHVERVET

Den midlertidige formand

1. (sikrer alt efter omstændighederne, at den afgående formand eller, i fravær af en 

sådan, en afgående næstformand eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det 

længstvarende mandat fører forsædet)

2. erklærer mødet for åbent

3. minder om 

a) formålet med mødet: etablering af formandskabet ved valg af formand og fra 

en til tre næstformænd i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 

191 og 198

                    
1 Finder anvendelse på interparlamentariske udvalg, delegationer til blandede parlamentariske udvalg, 
delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationer til multilaterale forsamlinger. 
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b) den rækkefølge, i hvilken valghandlingen skal afvikles

 Formanden

 Næstformænd

4. konstaterer tilstedeværelsen af stedfortræderne (art. 187)

2. VALG AF FORMAND UNDER FORSÆDE AF DET MEDLEM, DER 

MIDLERTIDIGT VARETAGER FORMANDSHVERVET 

A: Forberedelse

Den midlertidige formand

1. konstaterer tilstedeværelsen af et beslutningsdygtigt flertal (1/4 af medlemmerne) 

(art. 195, stk. 2)

2. anmoder om kandidater til formandsposten og fastslår, at:

a) indstillingen kun kan foretages af politiske grupper eller mindst 5 % af 

medlemmerne (ordinære) (art. 13, stk. 1)

b) indstillingen af kandidater kan kun ske med de pågældendes samtykke (er 

kandidaten ikke til stede, kan den pågældende give sit samtykke skriftligt) (art. 

13, stk. 1)

c) kandidaten har udfyldt sin erklæring om økonomiske interesser (bilag I, 

art. 1, stk. 2, og art. 2)

B: Valg med akklamation

Er der kun én kandidat - og medmindre 1/6 af delegationsmedlemmerne anmoder om 

hemmelig afstemning (art. 191, stk. 2, andet afsnit) - erklærer den midlertidige formand 

kandidaten for valgt med akklamation (art. 191, stk. 2, første afsnit).

Den midlertidige formand indbyder den valgte formand til at indtage sin plads.
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Formanden går straks over til punkt 3.

C: Hemmelig afstemning

Er der flere kandidater - og hvis 1/6 af delegationsmedlemmerne anmoder herom -

holder den midlertidige formand hemmelig afstemning (art. 191, stk. 2, andet afsnit).

Den midlertidige formand

1. minder om, at hvert medlem kun har én stemme, og at kandidaten er valgt:

- med absolut flertal af de afgivne stemmer1 - kun stemmer for og imod 

medregnes (art. 191, stk. 2, tredje og fjerde afsnit)

a) hvis der kun er én kandidat (uanset valgrunde) (art. 191, stk. 2, tredje 

afsnit),

b) ved første valgrunde (uanset antallet af kandidater) (art. 191, stk. 2, 

fjerde afsnit),

- med simpelt flertal: hvis der er flere kandidater i anden valgrunde (ved 

stemmelighed er den ældste kandidat valgt) (art. 191, stk. 2, fjerde afsnit);

2. opregner antallet af stedfortrædere;

3. informerer medlemmerne om muligheden for at vælge formanden ved hemmelig 

afstemning ved hjælp af stemmeurner eller et elektronisk afstemningsanlæg (art. 

168, stk. 1).

                    
1 Det nærmeste hele tal over halvdelen af de afgivne stemmer.
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1) Første valgrunde

Valgurner

Den midlertidige formand

1. udtager ved lodtrækning mellem to og otte stemmetællere (art. 169, stk. 4, første 

afsnit) (NB: kandidaterne kan ikke være stemmetællere, art. 169, stk. 4, andet afsnit);

2. annoncerer kandidaturerne

3. uddeler stemmesedler med kandidatens eller kandidaternes navne;

4. indleder afstemningen ved i alfabetisk orden at råbe alle 

delegationsmedlemmerne op, som lægger deres stemmeseddel i urnen og 

underskriver en afstemningsliste;

5. udsætter mødet ved afstemningens afslutning med henblik på optælling af 

stemmerne.

Stemmetællerne foretager optællingen (art. 169, stk. 4, første afsnit).

6. meddeler resultaterne:

. antal deltagere i afstemningen 

. antal blanke eller ugyldige stemmesedler 

. afgivne stemmer (blanke eller ugyldige stemmesedler tæller ikke) 

. påkrævet flertal

. resultat for hver kandidat

. hvis en kandidat har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, 

erklærer den midlertidige formand den pågældende for valgt og indbyder 

den valgte formand til at indtage sin plads.

Formanden går straks over til punkt 3.

. i modsat fald går den midlertidige formand over til anden valgrunde

(jf. "2) Anden valgrunde" nedenfor).
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Elektronisk afstemning (hvis der er højst to kandidater til formandsposten)

Den midlertidige formand

1. kontrollerer, at samtlige ordinære medlemmer og suppleanter, der deltager i 

afstemningen, har deres stemmekort 

2. meddeler, at der vil blive anvendt valgurner til afstemningen (jf. proceduren under 

"Valgurner" ovenfor), hvis et af de ordinære medlemmer eller en af 

suppleanterne, der deltager i afstemningen, ikke har noget stemmekort

3. meddeler, at afstemningen vil blive foretaget ved hjælp af et elektronisk 

afstemningsanlæg, hvis alle ordinære medlemmer og de suppleanter, der 

deltager i afstemningen, er i besiddelse af et stemmekort

4. annoncerer kandidaturerne

5. meddeler, hvilke knapper der hører til de forskellige kandidater (i alfabetisk 

rækkefølge)

- grøn knap: kandidat nr. 1

- rød knap: kandidat nr. 2

- hvid knap: hverken for eller imod/ugyldig/blank

(Bemærk, at der kun tages hensyn til de afgivne stemmer ved indstillingerne)

6. minder deltagerne i afstemningen om, at de, hvis de begår en fejl, blot behøver at 

trykke på to knapper samtidig for at kunne stemme igen

7. meddeler, at der er tale om en hemmelig afstemning

8. erklærer afstemningen for åbnet

9. erklærer afstemningen for afsluttet
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10. meddeler resultaterne:

. antal deltagere i afstemningen 

. afgivne stemmer (blanke eller ugyldige stemmesedler tæller ikke) 

. påkrævet flertal

. resultat for hver kandidat:

. hvis en kandidat har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, 

erklærer den midlertidige formand den pågældende for valgt og indbyder 

den valgte formand til at indtage sin plads;

formanden går straks over til punkt 3;

. i modsat fald går den midlertidige formand over til anden valgrunde

(jf. "2) Anden valgrunde" nedenfor).
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2) Anden valgrunde

Afvikles som første valgrunde, dvs.:

1. tilstedeværelsen af et beslutningsdygtigt flertal konstateres (art. 195, stk. 2)

2. forelæggelse af kandidatforslag

3. afstemning:

- ved anvendelse af valgurner

NB: Stemmetællerne er de samme som ved første valgrunde (Hvis en eller flere 

stemmetællere ikke længere er disponible, vælges deres stedfortrædere ved 

lodtrækning)

- ved hjælp af et elektronisk afstemningsanlæg

4. meddelelse af resultaterne:

. antal deltagere i afstemningen 

. blanke eller ugyldige stemmer

. afgivne stemmer

. resultat for hver kandidat:

. kandidatvalg:

- hvis der kun er én kandidat, er kandidaten valgt, hvis den pågældende har 

opnået et absolut flertal af de afgivne stemmer

- hvis der er flere kandidater, vælges den kandidat, der har fået flest 

stemmer

- - ved stemmelighed er den ældste kandidat valgt (art. 191, stk. 2, fjerde 

afsnit).

Den midlertidige formand indbyder den valgte formand til at indtage sin plads.

Formanden går over til punkt 3.
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3. VALG AF NÆSTFORMÆND UNDER FORSÆDE AF FORMANDEN

A: Forberedelse

Formanden går over til valg af en til tre næstformænd.

Formanden anmoder særskilt om indstilling af kandidater til posten som henholdsvis

første, anden og tredje næstformand og kontrollerer, at:

1) indstillingen foretages af politiske grupper eller mindst 5 % af de ordinære 

medlemmer (art. 13, stk. 1) 

2) kandidaterne giver deres samtykke (er en kandidat ikke til stede, kan den 

pågældende give sit samtykke skriftligt) (art. 13, stk. 1) 

3) kandidaterne har udfyldt erklæringen om økonomiske interesser (bilag I, art. 1, stk. 2, 

og art. 2). 

B: Valg med akklamation

Hvis antallet af kandidater svarer til antallet af ledige poster - og medmindre 1/6 af 

delegationsmedlemmerne anmoder om hemmelig afstemning (art. 191, stk. 2, andet afsnit) 

- erklærer formanden kandidaten eller kandidaterne for valgt med akklamation (art. 

191, stk. 2, første afsnit).

Formanden beder de valgte næstformænd om at tage plads ved hans/hendes side.

C: Hemmelig afstemning

Hvis der er flere kandidater end ledige poster - og hvis 1/6 af delegationsmedlemmerne 

anmoder herom - holder formanden hemmelig afstemning (art. 191, stk. 2, andet afsnit).

Herefter går formanden over til valg af hver af næstformændene ved særskilte valgrunder

(art. 191, stk. 1).
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Valg af hver næstformand foretages efter samme procedure som valg af formand (jf. 

punkt 2 C ovenfor).

NB: Stemmetællerne er de samme som ved valg af formanden (Hvis en eller flere 

stemmetællere ikke længere er disponible, vælges deres stedfortrædere ved lodtrækning).

Efter hver afstemning beder formanden de valgte næstformænd om at tage plads ved 

hans/hendes side.




