Debattregler
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Allmänt
Statsministern återrapporterar i kammaren från Europeiska rådets
möten ca fyra gånger per riksmöte, i oktober eller november, i
december, i mars och i juni. Återrapporteringen är en form av
information från regeringen. Återrapporteringen ska normalt ske
någon eller några dagar efter Europeiska rådets möten i Bryssel.
Talartider
Efter statsministerns information får en ledamot tillfälle att i ett
inlägg om längst 2 minuter ställa kompletterande frågor eller göra
kommentarer till informationen. Talmannen kan ge en ledamot ordet
för ytterligare inlägg om längst 1 minut. Statsministern bemöter
inläggen ett i taget enligt duellmetoden.
Övriga regler
Statsministern lämnar informationen från talarstolen på podiet.
Ledamöternas inlägg och statsministerns svar på dessa tas från
talarstolarna framför talmannen.
Den som önskar att få ordet kan förhandsanmäla sig till
centralkansliet senast kl. 16.30 dagen före sammanträdet. Det är
också möjligt att under pågående debatt anmäla sig i kammaren,
antingen från bänken eller hos kammarsekreteraren.
Partierna har möjlighet att prioritera en frågeställare.
Talmannen avgör talarordningen under debatten.
Återrapportering bör som riktmärke inte pågå längre än i en och en
halv timme.
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