FJÄRDE UTKASTET TILL ARBETSORDNING FÖR
KONGRESSEN I GENÈVE 2017
Uppdaterat 31 oktober 2017

1.
1.1

KONGRESSENS SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER
Kongressen skall bestå av:
a) ombud med rösträtt som företräder medlemsorganisationer som erlagt
medlemsavgiften i enlighet med stadgarnas § 6.5 och 6.6. Rätten till
representation och röstetal räknas ut på basis av det genomsnittliga antalet
medlemmar för vilka medlemsavgift erlagts under de år som föregår
kongressen eller sedan organisationen blev medlem av PSI;
b) PSIs ordförande och generalsekreterare;
c) observatörer från medlemsorganisationer i enlighet med stadgarnas bilaga 4,
Deltagande i kongressen (b) och (c) samt från icke anslutna organisationer
som inbjudits av styrelsen;
d) De två vice ordföranden för Afrika och Arabvärlden, Asien/Stillahavsområdet och Interamerika, samt EPSUs ordförande och
generalsekreterare för Europa.

1.1.1 Följande personer har möjlighet att delta i kongressen:
a) Gäster som på inbjudan av ordföranden äger rätt att tala till kongressen,
b) Kongressekretariatet samt tolkar och annan för kongressarbetet erforderlig
personal,
c) Inbjudna personer som inbjudits enbart för att delta i särskilda sessioner på
kongressens dagordning.
1.2

PSIs ordförande skall vara kongressens ordförande och skall biträdas av en eller
flera vice ordförande, som väljs vid kongressens öppnande och vilka fungera som
kongressordförande på begäran av ordföranden samt under valet av PSIordförande.

1.3

PSIs generalsekreterare skall fungera som kongressekreterare och skall utse
sekretariatspersonal samt andra för kongressarbetet erforderliga personer.

1.4

När en delegat får ordet kan den delegationsansvariga i stället ge ordet till en
ackrediterad observatör från samma delegation.

2.
2.1

KONGRESSENS DAGORDNING
Styrelsen tillsätter en arbetsordningskommitté, som skall bestå av en ledamot
från var och en av de officiella språkgrupperna och en från var och en av
regionerna, d.v.s. Europa, Asien och Stillahavsområdet, Afrika/arabländerna och
Interamerika, samt en representant från kvinnokommittén och en representant
för unga arbetstagare. Generalsekreteraren utser kommitténs sekreterare.
Kongressen skall godkänna arbetsordningskommitténs sammansättning.

Kommittén har till uppgift att granska och till kongressen rapportera om giltigheten av alla motioner och ändringsförslag som väckts av medlemsorganisationerna och styrelsen. Den skall utarbeta sammansatta motioner eller jämka
samman resolutioner som berör samma ämne samt att föreslå en dagordning och
begränsning av talartiden.
2.2. Kongressen skall under den första arbetssessionen ta ställning till
arbetsordningskommitténs slutgiltiga rapport och det slutgiltiga förslaget till
dagordning.
Inga nya motioner, resolutioner, ändringsförslag eller övriga ärenden får läggas
till dagordningen eller tas upp till behandling under kongressen, med undantag
av brådskande resolutioner vilka bör begränsa sig till frågeställningar där ny
utveckling ägt rum efter att tidsfristen för inlämnandet av resolutioner i enlighet
med stadgarnas bilaga 4, Resolutioner, gått ut. Sådana resolutioner skall i första
hand hänskjutas till arbetsordningskommittén.

3.
3.1

OMRÖSTNING UNDER KONGRESSEN
Styrelsen tillsätter en fullmaktskommitté bestående av ombud på kongressen.
Den skall bestå av en ledamot från varje PSI-region samt av en ordförande.
Generalsekreteraren skall utse kommitténs sekreterare. Kongressen skall ombes
ratificera sammansättningen av kommittén.
Kommittén skall granska samtliga delegationers fullmakter och rösträtt, på
grundval av den genomsnittligt erlagda medlemsavgiften för perioden fr.o.m.
2013 t.o.m. 2017 (eller fr.o.m. medlemsdatumet för förbund som ingått
medlemskap sedan förra kongressen) och avlägga rapport härom till kongressen.
Sista datum för inkomna betalningar är den 31 augusti 2017. Betalningar som
inkommit efter detta datum kommer INTE att beaktas vid beräkningen av antalet
ombud och rösträttigheter i enlighet med bilaga 4, Kongressens
fullmaktskommitté.

3.2 Kongressen väljer rösträknare bland observatörerna från medlemsorganisationerna för att bekräfta antalet stadgeenligt avgivna röster.
3.3
a) Votering på kongressen sker i regel genom handuppräckning av de
röstberättigade ombuden (eller med elektroniska hjälpmedel). Ärendet
avgörs genom enkel majoritet av de avgivna rösterna (d.v.s. hälften av de
avgivna rösterna plus en).
b) Stadgeändringar avgörs i enlighet med stadgarnas § 17.1 av två tredjedels
majoritet av medlemmarna som betalat sin medlemsavgift och som
representeras på kongressen. Medlemmar som representeras på kongressen
är de medlemmar som kongressens fullmaktskommitté har gett rätt till
fullmakt. Styrelsen kan dock i enlighet med § 17.2 i PSIs stadgar föreslå en
uppsättning med stadgeändringar, och kongressordföranden kan göra den
till föremål för votering med handuppräckning.

Om medlemsförbund från minst fyra olika länder från fyra olika regioner
begär medlemskapsvotering1 om enskilda stadgeändringar i uppsättningen
skall kongressordföranden lägga fram en motion om medlemskapsvotering
inför kongressen för beslut med handuppräckning.
Om denna motion blir antagen, skall medlemskapsvotering om de angivna
stadgeändringarna förrättas. De övriga ändringarna skall anses vara antagna,
om kongressordföranden fastställer att de har godkänts med två tredjedels
majoritet.
c) Om ett ombud, innan votering genomförts (annan än ovan beskriven votering
som rör styrelsens förslag till stadgeändringar), begär sluten omröstning och
denna begäran stöds av ett ombud från ett annat land, skall
kongressordföranden förelägga denna begäran för kongressen, och den
avgörs genom handuppräckning. Om denna motion då bifalls, skall sluten
omröstning verkställas.
d) Om, innan votering genomförs, ombud från minst fyra olika länder begär en
medlemskapsvotering, skall kongressordföranden lägga fram denna fråga
inför kongressen och om motionen blir antagen, skall en sådan votering
verkställas omedelbart. Medlemskapsvotering skall avgöras i enlighet med
antalet betalande medlemmar i varje organisation.
e) Kongressen väljer PSIs ordförande och generalsekreterare i enlighet med
stadgarnas § 6.9, 9.1 och 10.1. Följande voteringsordning skall följas, så att
den framgångsrika/e kandidaten tillförsäkras enkel majoritet:
i. Om mer än en person nominerats skall valförrättaren låta trycka
röstsedlar med namnen på alla nominerade kandidater. Röstsedlarna
delas
ut
till
delegationsledarna
för
alla
närvarande
medlemsorganisationer och frånvarande medlemsorganisationers
befullmäktigade ombud. Rösterna avges på basis av det genomsnittliga
betalande medlemskapet sedan föregående kongress eller efter
anslutningen till PSI.
ii. Varje medlemsorganisation skall tydligt med ett "X" bredvid kandidatens
namn visa sitt val och därefter lägga röstsedeln i valurnan som
tillhandahålls av rösträknarna.
iii. Rösterna skall räknas av rösträknarna, som meddelar resultatet till
valförrättaren och ser till att röstsedlarna makuleras vid kongressens slut.
iv. Röstresultatet meddelas av ordföranden eller, vid val av PSIs ordförande,
av någon av kongressens vice ordförande. Om ingen kandidat erhållit
minst hälften av rösterna plus en, skall en andra votering genomföras med
de två kandidater som erhållit det högsta antalet röster.
v. Den kandidat som erhållit minst hälften av rösterna plus en eller flera vid
första eller andra voteringen förklaras vald.
vi. Hur de enskilda medlemsförbunden röstat förblir en hemlighet och
offentliggörs inte.
Bilaga 4, Votering (b) i PSIs stadgar:
Om medlemsförbund från minst fyra olika länder före votering begär medlemskapsvotering skall
kongressordföranden lägga fram en motion om medlemskapsvotering inför kongressen för beslut med
handuppräckning. Om denna motion blir antagen, skall voteringen förrättas omedelbart och röstantal
fastställas i enlighet med antal medlemmar, för vilka avgift erlagts.
1

vii. Rösträknarna godkänner endast klart markerade avgivna röster på de av
valförrättaren utgivna officiella röstsedlarna. Rösträknarna skall
rapportera antalet ogiltiga röstsedlar.

4.

BEGÄRAN AV ORDET

4.1. Begäran av ordet inlämnas skriftligen till kongressordföranden (eller den som
kongressordföranden har utsett), minst en session före den session han/hon
avser att tala (det vill säga innan slutet på den halvdagssession som direkt föregår
den session han/hon avser att tala) med uppgift om talarens namn, organisation
och land, samt det ämne eller den dagordningspunkt talaren önskar behandla.
4.2. Ordföranden och generalsekreterare har rätt att ta till orda närhelst de önskar.
4.3. Kongressordföranden har rätt att tidsbegränsa inläggen. Om inte
kongressordföranden beslutar annat gäller följande tidsgränser:
a)
b)
c)
d)
e)

5 minuter – Introduktion av ett avsnitt i handlingsprogrammet,
3 minuter – Framläggning av en resolution eller ett ändringsförslag,
3 minuter – Framläggning av eller svar på en motion om förfarande,
3 minuter – Rätt till replik,
2 minuter – Alla övriga talare.

4.3.1 Medlemsförbund som har dragit tillbaka resolutioner till förmån för införlivande
i handlingsplanen eller en annan resolution, och som har fått möjlighet att tala
för sina ändringar, får tre minuter.
4.3.2 Förlängning av talartider, där så är möjligt, kommer normalt inte att beaktas av
kongressordföranden.
4.4. Kongressens officiella språk är: arabiska, engelska, finländska, franska, tyska,
japanska, ryska, spanska och svenska, samt annat språk som styrelsen fattar
beslut om. Ombud som inte kan uttrycka sig på ett av de officiella språken har
möjlighet att tala på sitt modersmål under förutsättning att tolkning anordnas
antingen av ombudet självt eller av sekretariatet.
4.5. Ärenden som rör ajournering av debatt eller session, tillfälligt upphävande av
arbetsordning, motion om votering, besvär mot beslut som fattats av
kongressordföranden samt motioner rörande dag- eller arbetsordning (andra än
de som avses på annan plats i stadgan eller arbetsordningen, exempelvis i
stadgans bilaga 4 Votering eller arbetsordning 3.3(b) ovan) kan väckas muntligt
av ett ombud, men måste stödjas av minst fyra andra ombud som reser sig från
sina platser. Sådana ärenden äger företräde framför alla andra ärenden.
Kongressordföranden kan tillåta motionären att tala till kongressen och ett annat
ombud att tala mot motionen. Därefter underställs motionen omröstning.
4.6. När kongressordföranden ämnar sätta streck i debatten skall hon/han meddela
kongressen vilka ombud som anmält sig till talarlistan. Kongressordföranden har
rätt att när som helst föreslå att diskussionen avslutas eller att talartiden för
resterande talare förkortas. Vid slutet av en debatt har den som väckt motionen eller
är föredragande i ett ärende rätt till en slutreplik, om det inte finns några talare i
opposition, i vilket fall ingen rätt till svar kommer att ges.

Ändringar som är acceptabla för motionären ska diskuteras som en del av
resolutionen. I sådana fall, om inte en talare motsätter sig, kommer ändringen att
anses vara införd i resolutionen och inte röstas separat till resolutionen. I sådana
fall har motionären av ändringen rätt att tala för ändringsförslaget omedelbart
efter resolutionsförslagets motionär.
4.7. Kongressen leds av kongressordföranden i enlighet med stadgarna och denna
arbetsordning. Hennes/hans utslag är slutgiltigt, såvida inte besvär anförs till
kongressen och stöds av en två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

5.

RESOLUTIONER

5.1. Resolutionsförslag hanteras på följande sätt:
a) Före kongressen skall arbetsordningskommittén ha beslutat om alla
resolutionsförslags och ändringsyrkandens giltighet. De skall ha skickats till
alla medlemsförbund två månader före kongressen.
b) Arbetsordningskommittén skall under sitt sista möte före kongressen (29
oktober) förbereda en remiss av resolutionerna och ändringsförslagen till
styrelsen, med rekommendationer om hur kongressen bör besluta om var och
en av dem: vanligtvis ”godkänna”, ”förkasta”, eller ”hänskjuta till den
tillträdande styrelsen för fortsatt diskussion”.
c) Styrelsen skall under sitt sista möte före kongressen (den 30 oktober), ha
tagit del av en lista över alla resolutioner och ändringsyrkanden som
godtagits
för
behandling
i
kongressens
dagordning
och
arbetsordningskommitténs respektive rekommendationer. Styrelsen skall
ställa sig bakom eller ändra dessa rekommendationer. Alla ombud skall
informeras om relevanta uttalanden eller ändringar i enskilda
resolutionsförslag eller ändringsyrkanden, om möjligt vid registreringen,
eller vid början av kongressen.
d) Alla
motioner,
resolutioner
och
ändringsyrkanden
som
arbetsordningskommittén anser vara korrekta skall anses ha lämnats in och
godkänts korrekt och därför behövs ingen formell inlämning eller
godkännande av ett ombud.
e) Arbetsordningskommitténs ordförande skall på förmiddagen den första
kongressdagen, omedelbart efter valet av kommitténs ledamöter, meddela
kongressen tid och plats för kommitténs hearingar, som genomförs med
tolkning.
f)

Ledare för delegationer från medlemsförbund som inlämnat
resolutionsförslag eller ändringsyrkanden och som önskar bestrida en
styrelserekommendation kommer att kunna framföra sin inställning till
arbetsordningskommittén under dessa hearingar, om de har stöd från minst
ett medlemsförbund.

g) Vid slutet av hearingarna kommer arbetsordningskommittén att utarbeta sin
rapport till kongressen och för varje resolution och ändringsförslag

presentera sin rekommendation för hur inlagor från delegationsledare bör
besvaras.
Under kongressen kan arbetsordningskommittén få i uppdrag av
ordföranden att sammankalla extra sessioner.
h) Arbetsordningskommitténs rapport kommer att utgöra ett paket av
rekommendationer, och kongressordföranden kan be kongressen att rösta
om hela paketet genom handuppräckning. Om medlemsförbund från minst
fyra olika länder begär en separat omröstning om någon av arbetsordningskommitténs enskilda rekommendationer skall kongressen rösta om
denna begäran genom handuppräckning. Om kongressen stöder begäran
skall en separat omröstning genomföras om den enskilda
rekommendationen. Det övriga paketet skall dock, om kongressordföranden
deklarerar att det har stötts av en majoritet, anses vara godkänt.
Om både personen som har lagt fram ett ändringsförslag till ett
resolutionsförslag, och personen som har lagt fram resolutionsförslaget som
är föremål för ändringsförslaget, kommer överens om att ändringsförslaget
skall införlivas i resolutionsförslaget, kan arbetsordningskommittén lämna
rekommendationen till kongressen som en del av paketet av
rekommendationer.

6.
6.1

MOTSTRIDIGA RESOLUTIONER
Om arbetsordningskommittén anser att två eller fler resolutionsförslag inte är
förenliga med varandra skall arbetsordningskommittén besluta att ett av
resolutionsförslagen skall vara den ”faktiska” resolutionen. Alla övriga
resolutioner som anses oförenliga med den faktiska resolutionen
kallas ”alternativa resolutioner” och skall debatteras.

6.2 Den faktiska resolutionen skall debatteras först. Om en faktisk resolution antas
anses alla alternativa resolutioner automatiskt vara ogiltiga.
6.3 Om den faktiska resolutionen avslås skall de alternativa resolutionerna
debatteras i den ordning som arbetsordningskommittén beslutar. Om en
alternativ resolution antas anses alla efterföljande alternativa resolutioner
automatiskt vara ogiltiga.
6.4 Motstridiga ändringsförslag skall behandlas på samma sätt som motstridiga
resolutioner i enlighet med § 6.1, 6.2 och 6.3 ovan.
6.5 Den person som har lagt fram en alternativ resolution eller ett alternativt
ändringsförslag har rätt att tala en gång om den faktiska resolutionen/ändringen
eller eventuella andra alternativa resolutioner/ändringar under den föregående
debatten innan personens alternativa resolution eller ändringsförslag behandlas.
Denna rätt ligger utöver personens rättigheter kopplade till debatten om den
alternativa resolutionen eller ändringsförslaget.

7.

UPPEHÅLL I ARBETSORDNINGEN

7.1

Genom att tillfälligt upphäva arbetsordningen kan workshopar anordnas i plenum för att
möjliggöra en informell diskussion mellan deltagarna om hur handlingsprogrammet
skall sättas i verket och hur dess genomförande kan förbättras i PSIs regioner.

7.2

På arbetsordningskommitténs eller kongressordförandens begäran kan workshopar
också anordnas om andra frågor än handlingsprogrammet för att möjliggöra en
växelverkan mellan ombuden och andra deltagare på kongressen.

7.3

Workshopar skall vara öppna för alla kongressdeltagare, observatörer och gäster, PSIanställda och andra som kongressen har godkänt. Alla deltagare skall ha samma
rättigheter och möjligheter under workshoparna, utan någon hierarki av deltagare.

7.4

Kongressens regler, som beskrivs i denna arbetsordning, skall inte gälla under
kongressens workshopar. Vid varje workshop skall man respektera principerna om lika
rätt att delta och verka för samförstånd.
Deltagarna i workshopar kan inte fatta bindande beslut eller göra ändringar i
handlingsprogrammet, men de kan föreslå prioriteringar och ge vägledning om dess
genomförande.

7.5

7.6

Förslag från workshopar om genomförande av och prioriteringar i handlingsprogrammet
rapporteras till arbetsordningskommittén för överlämning till kongressen till kommande
styrelse för vidare diskussion och åtgärd.

