
DV\788255SV.doc PE396.168v01-00

SV SV

VII:e VALPERIODEN (2009–2014)

SEPTEMBER 2009

DE INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONERNAS KONSTITUERANDE 
SAMMANTRÄDEN1

oOo 

FÖRFARANDE FÖR KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDEN

Artiklarna 191 och 198 i arbetsordningen,
med hänvisningar till artiklarna 12, 13, 14, 168, 169 och 187 i enlighet med 

artiklarna 195 och 196 samt bilaga I

oOo

1. SAMMANTRÄDET ÖPPNAS MED DEN LEDAMOT SOM TILLFÄLLIGT LEDER 

SAMMANTRÄDET SOM ORDFÖRANDE

Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet

1. försäkrar sig (i tillämpliga fall) om att den avgående ordföranden eller, om denne 

inte är närvarande, en av de avgående vice ordförandena – enligt rangordning –

eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat 

under längst tid inte önskar vara ordförande,

2. förklarar sammanträdet öppnat,

                                               
1 Avser interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer, delegationer till 
parlamentariska samarbetskommittéer och delegationer till multilaterala församlingar.
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3. erinrar om

a) sammanträdets syfte: inrättande av ett delegationspresidium genom val av 

en ordförande och en till tre vice ordförande i enlighet med artiklarna 191 och 

198 i arbetsordningen,

b) valordningen

 ordförande

 vice ordförande,

4. fastställer suppleanter (artikel 187).

2. VAL AV ORDFÖRANDE UNDER LEDNING AV DEN LEDAMOT SOM 

TILLFÄLLIGT LEDER SAMMANTRÄDET

A: Förberedelser

Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet

1. fastställer beslutförhet (1/4 av ledamöterna) (artikel 195.2),

2. tillkännager nomineringarna till ordförandeposten och kontrollerar att

a) nomineringarna har gjorts av en politisk grupp eller av minst 5 procent av de 

ordinarie ledamöterna (artikel 13.1),

b) kandidaten eller kandidaterna samtycker (om en kandidat är frånvarande kan 

samtycke ges skriftligt) (artikel 13.1),

c) kandidaten eller kandidaterna har fyllt i sin anmälan om ekonomiska 

intressen (bilaga I, artikel 1.2 och artikel 2).

B: Omröstning med acklamation

Om det endast finns en kandidat – och förutsatt att inte minst en sjättedel av 

delegationens ledamöter begär sluten omröstning (artikel 191.2 andra stycket) –

förklarar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet kandidaten vald med 

acklamation (artikel 191.2 första stycket).
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Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet ber den valda ordföranden att 

överta ordförandeskapet.

Ordföranden går direkt vidare till punkt 3.
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C: Sluten omröstning

Om det finns flera kandidater – eller om en sjättedel av ledamöterna begär det –

förrättar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet en sluten omröstning 

(artikel 191.2 andra stycket).

Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet

1. erinrar om att varje ledamot enbart har en röst och att valet sker

– med absolut majoritet av de avgivna rösterna1, varvid röster för och emot 

ska räknas som avgivna röster, (artikel 191.2 tredje och fjärde stycket):

a) om det endast finns en kandidat (oavsett valomgång) 

(artikel 191.2 tredje stycket),

b) vid första valomgången (oavsett antalet kandidater) 

(artikel 191.2 fjärde stycket),

– med enkel majoritet: om det finns flera kandidater vid andra valomgången (vid 

lika antal röster anses den äldsta kandidaten vald) (artikel 191.2 fjärde stycket),

2. räknar upp suppleanterna,

3. informerar ledamöterna om möjligheten att förrätta den slutna omröstningen om 

ordförandeposten genom användning av valurnor eller elektronisk omröstning 

(artikel 168.1).

                                               
1 Det heltal som är närmast över hälften av det totala antalet avgivna röster.
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1) Första valomgången

Valurnor

Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet

1. utser genom lottdragning två till åtta ledamöter som ska räkna rösterna 

(artikel 169.4 första stycket) (observera att nominerade kandidater inte får vara 

rösträknare, artikel 169.4 andra stycket),

2. tillkännager nomineringarna,

3. delar ut röstsedlarna med namnen på kandidaten eller kandidaterna,

4. inleder omröstningen genom att i alfabetisk ordning ropa upp alla 

delegationsledamöter, vilka lägger sin röstsedel i urnan och undertecknar 

omröstningslistan,

5. ajournerar sammanträdet efter omröstningen för att möjliggöra rösträkningen; 

rösträkningen utförs av rösträknarna (artikel 169.4 första stycket).

6. tillkännager resultaten:

  antalet röstande

  antalet blanka eller ogiltiga röstsedlar

  antalet avgivna röster (blanka eller ogiltiga röstsedlar räknas inte)

  vilken majoritet som krävs

  resultatet för varje kandidat:

 Om en kandidat har erhållit en absolut majoritet av de avgivna 

rösterna meddelar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet att 

denna kandidat har valts till ordförande och ber vederbörande att 

överta ordförandeskapet.

Ordföranden går direkt vidare till punkt 3.
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 I annat fall förrättar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet 

en andra valomgång.

(Jfr. ”2) Andra valomgången” nedan.)

Elektronisk omröstning (om det finns högst två kandidater till ordförandeposten)

Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet

1. kontrollerar att samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar i 

omröstningen har sina röstkort,

2. meddelar, om en av de ordinarie ledamöter eller suppleanter som deltar i 

omröstningen inte har sitt röstkort, att omröstningen kommer att förrättas genom 

användning av valurnor (i enlighet med det förfarande som anges ovan, 

”Valurnor”),

3. meddelar, om samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar i 

omröstningen har sina röstkort, att omröstningen kommer att förrättas med hjälp 

av det elektroniska omröstningssystemet,

4. tillkännager nomineringarna,

5. anger vilken knapp som avser vilken kandidat (i alfabetisk ordning)

– grön knapp: kandidat nr 1

– röd knapp: kandidat nr 2

– vit knapp: nedlagd röst/ogiltig röst/blank röst

(Observera att enbart de avgivna rösterna beaktas för nomineringarna.)

6. påpekar för de röstande att de om de av misstag röstar fel bara behöver trycka på två 

knappar samtidigt för att kunna avge sin röst på nytt,

7. anger att det rör sig om en sluten omröstning,
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8. förklarar omröstningen öppnad,

9. förklarar omröstningen avslutad,

10. tillkännager resultaten:

 antalet röstande

 antalet avgivna röster (blanka eller ogiltiga röstsedlar räknas inte)

 vilken majoritet som krävs

 resultatet för varje kandidat:

 Om en kandidat har erhållit en absolut majoritet av de avgivna 

rösterna meddelar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet att 

denna kandidat har valts till ordförande och ber vederbörande att 

överta ordförandeskapet.

Ordföranden går direkt vidare till punkt 3.

 I annat fall förrättar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet en 

andra valomgång.

(Jfr. ”2) Andra valomgången” nedan).
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2) Andra valomgången

Förfarandet är detsamma som vid första valomgången:

1. fastställande av beslutförhet (artikel 195.2),

2. tillkännagivande av nomineringarna,

3. omröstning

– genom användning av valurnor,

(Observera att rösträknarna är desamma som vid första valomgången. Om en eller 

flera av rösträknarna inte längre är närvarande utses ersättare genom lottdragning.)

– med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet,

4. tillkännagivande av resultaten:

. antalet röstande

. blanka eller ogiltiga röster

. antalet avgivna röster

. resultatet för varje kandidat:

. vald kandidat:

– Om det enbart finns en kandidat väljs vederbörande endast om 

han/hon erhållit en absolut majoritet av de avgivna rösterna.

– Om det finns flera kandidater väljs den kandidat som fått flest röster.

– Vid lika antal röster anses den äldsta kandidaten vald 

(artikel 191.2 fjärde stycket).

Den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet ber den valda ordföranden att 

överta ordförandeskapet.

Ordföranden går vidare till punkt 3.
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3. VAL AV VICE ORDFÖRANDE UNDER LEDNING AV ORDFÖRANDEN

A: Förberedelser

Ordföranden förrättar val av en till tre vice ordförande.

Ordföranden tillkännager i turordning och separat nomineringarna till posterna som 

förste, andre respektive tredje vice ordförande och kontrollerar att

1) nomineringarna har gjorts av en politisk grupp eller av minst 5 procent av de 

ordinarie ledamöterna (artikel 13.1),

2) kandidaterna samtycker (om en kandidat är frånvarande kan samtycke ges 

skriftligt) (artikel 13.1),

3) kandidaterna har fyllt i sin anmälan om ekonomiska intressen

(bilaga I, artikel 1.2 och artikel 2).

B: Omröstning med acklamation

Om antalet kandidater svarar mot antalet lediga platser – och förutsatt att inte minst en 

sjättedel av delegationens ledamöter begär sluten omröstning (artikel 191.2 andra stycket) –

förklarar ordföranden kandidaten eller kandidaterna valda med acklamation

(artikel 191.2 första stycket).

Ordföranden ber de valda vice ordförandena att ta plats vid hans/hennes sida.

C: Sluten omröstning

Om antalet kandidater överstiger antalet platser som ska tillsättas – eller om minst en 

sjättedel av delegationens ledamöter begär det – förrättar ordföranden en sluten 

omröstning (artikel 191.2 andra stycket).
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Ordföranden förrättar i turordning separata val av var och en av de vice ordförandena 

(artikel 191.1).

Varje val av vice ordförande ska förrättas enligt samma förfarande som vid valet av 

ordförande (jfr. punkt 2 C ovan).

Observera: Rösträknarna är desamma som vid första valomgången. (Om en eller flera av 

rösträknarna inte längre är närvarande utses ersättare genom lottdragning.)

Efter varje omröstning ber ordföranden den valda vice ordföranden att ta plats vid 

hans/hennes sida.




