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Ustawa o regulaminie Stortingu
nr 23/10
Rozdział I
Posiedzenia Stortingu
Art. 1
Storting jest zgromadzeniem parlamentarnym Królestwa Nordii , pełniącym funkcje organu
ustawodawczego .
Art. 2
Pierwsze posiedzenie Stortingu zwołuje Król najpóźniej 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów
parlamentarnych .
Art. 3
Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy Król do momentu wyboru przewodniczącego parlamentu .
Art. 4
Posłowie składają ślubowanie według tekstu zamieszczonego zawartego w konstytucji, w miejscu
do tego przeznaczonym.
Art. 5
Po złożeniu ślubowania przystępuje się do wyborów Przewodniczącego Stortingu, każdy poseł ma
prawo zgłosić swoją kandydaturę na te stanowisko .
Art. 6
Storting wybiera Przewodniczącego Stortingu bezwzględną liczbą głosów przy obecności
przynajmniej połowy posłów .
Art. 7
Po wyborze Przewodniczącego Stortingu przejmuje prowadzenie obrad .
Art. 8
Przewodniczący Stortingu , powołuje i odwołuje wicemarszałka spośród członków stortingu .
Rozdział II
Obowiązki członków Stortingu
Art. 9
Członkowie Stortingu mają obowiązek uczestniczyć w jego obradach , raz oddany głos w
głosowaniu nie może być zmieniony .

Art. 10
Przestrzegać regulaminu Stortingu i stosować się do poleceń Marszałka .
Art. 11
Członkowie Stortingu mają prawo do nieobecności w obradach , jeśli zgłoszą taką potrzebę
Przewodniczącemu , co najmniej dwa dni przed obradami .
Art. 12
Członkom stortingu przysługuje urlop od wykonywania obowiązków w liczbie 24 dni .
Rozdział III
Organy Stortingu, obowiązki i prawa członków Stortingu
Art. 13
Organami Stortingu są :
1.Przewodniczący Stortingu .
2.Wiceprzewodniczący Stortingu .
3.Komisje parlamentarne Stortingu .
Art.14
Przewodniczący Stortingu stoi na straży praw, godności i poszanowania Stortingu.
Art. 15
Przewodniczący Stortingu reprezentuje parlament na zewnątrz .
Art. 16
Przewodniczący Stortingu zwołuje posiedzenia Stortingu.
Art. 17
Przewodniczący Stortingu ustala termin i porządek prac Stortingu .
Art. 18
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Stortingu ,może zgłosić co najmniej dwóch posłów .
Art. 19
Członkowie Stortingu odwołują Przewodniczącego bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy posłów .
Art. 20
Wiceprzewodniczący Stortingu przejmuje obowiązki Marszałka w razie :

Art. 21
W razie rezygnacji Przewodniczącego Stortingu .
Art. 22
W razie odwołania Przewodniczącego Stortingu .
Art. 23
W razie zapowiedzianej nieobecności Przewodniczącego Stortingu .
Art.24
W razie niezapowiedzianej nieobecności Przewodniczącego Stortingu .
Art. 25
Wiceprzewodniczący Stortingu może przejąć część obowiązków Przewodniczącego na jego
wyraźną prośbę .
Art. 26
Komisje parlamentarne Stortingu są organami powołanymi w celu lepszego wykonywania funkcji
kontrolnej Stortingu nad Rządem Królestwa Nordii , oraz w celu efektywniejszej pracy
legislacyjnej .
Art. 27
W skład komisji parlamentarnej mogą wchodzić osoby spoza stortingu .
Art. 28
Komisje parlamentarne powołuje bezwzględną liczbą głosów Storting, na wniosek co najmniej
dwóch posłów .
Art. 29
Komisja parlamentarna wybiera przewodniczącego komisji jedynie spośród członków komisji,
wybór dokonuje się zwykłą większością głosów.
Art. 30
Przewodniczącego komisji można odwołać zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich
członków komisji .
Art. 31
Komisje parlamentarne powinny współdziałać z rządem w zakresie swoich działań .

Art. 32
Za niedopełnienie obowiązków , Przewodniczący Stortingu może :
Art. 33
Zwrócić uwagę członkowi Stortingu .
Art. 34
Udzielić członkowi Stortingu upomnienia .
Art. 35
Udzielić członkowi Stortingu nagany.
Art. 36
Nałożyć karę finansową na członka stortingu .
Rozdział IV
Procedura prac legislacyjnych Stortingu
Art. 37
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom Stortingu , ministrom Rządu Królestwa Nordii ,
grupie 6 osób obywateli oraz partią politycznym , posiadającą co najmniej 4 członków i Królowi
Nordii .
Art. 38
Projekty ustaw rozpatruje się w dwóch czytaniach .
Art. 39
Pierwsze czytanie obejmuje zapoznanie się z treścią ustawy oraz debatę nad założeniami projektu ,
następnie osoby zainteresowane składają poprawki do ustawy .
Art. 40
Wnioskodawca może wnieść poprawki do ustawy ,ale nie jest do tego za obowiązany .
Art. 41
Drugie czytanie obejmuje głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem ustawy.
Art. 42
Król Nordii uczestniczy w posiedzeniach Stortingu , posiada prawo do wyrażania opinii ,
na czas nieokreślony może sprawować mandat posła na Storting, w przypadku braku 5
uprawomocnionych członków Stortinigu , spowodowanym brakiem zasobów ludzkich .

Art. 43
Na posiedzeniach mogą przebywać także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego
Stortingu.
Art. 44
Przewodniczący Stortingu w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski formalne :
przerwanie lub odroczenie posiedzenia, otwarcie lub zamknięcie dyskusji , głosowanie bez debaty ,
stwierdzenie kworum .
Art.45
Interpelacje poselskie mogą być kierowane do członków rządu Królestwa Nordii oraz Króla,osoby
do których są kierowane interpelacje są zobowiązane odpowiedzieć w ciągu 5 dni roboczych.
Art. 46
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Einar B. Olavsen

