PROCEDURY PARLAMENTARNE W SKRÓCIE
Wnioski wymienione poniżej od 1 do 9 są ułożone według pierwszeństwa. To znaczy:
(A) Jeżeli któryś jest na wokandzie, nie można zgłosić wniosku, który jest wymieniony poniżej.
(B) Można zgłosić wniosek wymieniony powyżej.
Jeżeli chcesz:

Mówisz:

Czy można
przerwać
mówcy?

Czy jest
wymagane
poparcie?

Czy podlega
dyskusji?

Czy można
wprowadzić
poprawki?

Czy jest
wymagane
głosowanie?

1. Zakończyć

Zgłaszam wniosek, aby
zakończyć

nie można

wymagane

nie podlega

nie można

większość głosów

2. Przerwę

Zgłaszam wniosek, aby
zrobić przerwę do...

nie można

wymagane

nie podlega

można

większość głosów

3. Zgłosić skargę

Proszę o pilne udzielenie mi
głosu

można

nie
wymagane

nie podlega
(wniosek w
wyniku skargi
podlega)

nie można

nie wymagane
(decyduje
przewodniczący)

4. Zawiesić debatę

Zgłaszam wniosek, aby
zawiesić

nie można

wymagane

nie podlega

nie można

większość głosów

5. Zakończyć dalsze
rozpatrywanie danej sprawy

Zgłaszam wniosek, aby
zakończyć

nie można

wymagane

nie podlega

nie można

2/3 głosów
wymagane

6. Odłożyć rozpatrywanie sprawy

Zgłaszam wniosek, aby
odłożyć sprawę aż

nie można

wymagane

podlega

można

większość głosów

7. Zlecić dodatkowe badanie
sprawy

Zgłaszam, aby przekazać
sprawę komisji...

nie można

wymagane

podlega

można

większość głosów

8. Zgłosić poprawki

Zgłaszam wniosek, aby
wprowadzić następujące
poprawki

nie można

wymagane

podlega

można

większość głosów

9. Zgłosić nową sprawę

Zgłaszam wniosek, aby

nie można

wymagane

podlega

można

większość głosów

Poniżej są wymienione wnioski ogólne, które nie mają oznaczonej kolejności. Można zgłosić każdy z nich w każdej chwili z wyjątkiem:
(A) Jeżeli wniosek o zakończenie jest na wokandzie; (B) Jeżeli wniosek o przerwę jest na wokandzie; (C) Jeżeli ktoś poprosił o pilne
przydzielenie głosu.
Jeżeli chcesz:

Mówisz:

Czy można przerwać
mówcy?

Czy jest
wymagane
poparcie?

Czy podlega
dyskusji?

Czy można
wprowadzić
poprawki?

Czy jest
wymagane
głosowanie?

1. Zgłosić błąd w
procedurze, lub
osobistą obrazę
2. Poprosić o dodatkową
informację
3. Upewnić się przez
policzenie głosów

Zgłaszam wniosek
porządkowy

można

nie

nie

nie

nie (decyduje
przewodniczący)

Proszę o wyjaśnienie

można, jeżeli pilne i
dotyczy danej sprawy
nie, ale musi się
odbyć zanim
następny wniosek
wejdzie na wokandę
można

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie, chyba że ktoś
zgłasza obiekcje,
wtedy większość
głosów
2/3 głosów

nie

wymagane

nie

nie

większość głosów

można jedynie aby
zaprotokołować
wniosek

wymagane

nie

większość
głosów.

nie

wymagane

podlega,
jeżeli wniosek
rozpatrywany
pierwotnie
podlegał
nie

nie

2/3 głosów

można

wymagane

nie

większość głosów

4. Wyrazić sprzeciw
wobec rozpatrywania
sprawy, którą uważasz
za niestosowną lub
niedyplomatyczną
5. Podjąć sprawę, która
została odłożona
6. Ponownie rozważyć
sprawę już
zakończoną
7. Zgłosić wniosek, poza
porządkiem
8. Odwołać się od decyzji
przewodniczącego

Zgłaszam wniosek o
policzenie głosów
Wyrażam sprzeciw
wobec rozpatrywania

Zgłaszam, aby wziąć
na wokandę odłożony
wniosek
Zgłaszam wniosek,
aby jeszcze raz

Zgłaszam wniosek,
aby zawiesić
regulamin
Zgłaszam wniosek,
aby odwołać się od
decyzji

podlega, jeżeli
pierwotny wniosek podlegał

