EUROPEES CONGRES
Huisregels voor het Huis van Afgevaardigden
Regel 1
De officiële taal van het Congres is Engels. Simultaanvertaling zal in verscheidene talen
beschikbaar zijn, in overeenstemming met artikel XVI afdeling 2 van de statuten van KI-EF.
Regel 2
Alleen afgevaardigden met een officiële badge voor afgevaardigden mogen aanwezig zijn,
kunnen hun mening over moties te kennen geven en een stem uitbrengen.
Regel 3
Alleen afgevaardigden mogen zitten in het gedeelte dat voor afgevaardigden bestemd is.
Regel 4
Het Huis van Afgevaardigden zal niet gesloten zijn.
Regel 5
Iedere belangrijke motie of ieder belangrijk amendement moet in de Engelse taal geschreven
worden, door de opsteller en de voorstander ondersteund worden en aan de KI-EF Secretaris
worden voorgelegd alvorens te worden ingediend.
Regel 6
Geen enkele afgevaardigde mag meer dan drie (3) minuten doorlopend spreken, tenzij dit hem
wordt toegestaan door het agenda of door een uitspraak met meerderheid van stemmen van de
afgevaardigden.
Regel 7
Geen enkele afgevaardigde mag de vergadering een tweede keer toespreken betreffende
dezelfde kwestie tot alle afgevaardigden die zich over het onderwerp wensen uit te spreken,
gesproken hebben.
Regel 8
De opsteller van een motie heeft het recht als eerste te spreken teneinde deze motie te steunen
of mag zijn plaats onmiddellijk afstaan aan een andere afgevaardigde.
Regel 9
Het debat wordt afwisselend gevoerd tussen de voorstanders en de tegenstanders van een
motie.
Regel 10
Microfoons worden per nummer toegewezen. De voorstanders van de hoofdmotie dienen de
microfoon met een oneven nummer te gebruiken, terwijl de tegenstanders van de hoofdmotie
de microfoon met een even nummer dienen te gebruiken. De voorzitter kent de microfoons
afwisselend aan de sprekers toe.
Regel 11
Een afgevaardigde mag niet voor of tegen een motie spreken én een initiatief nemen om de
debatten te sluiten tijdens eenzelfde spreekbeurt.
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Regel 12
Kandidaten voor de functie van International Trustee mogen een benoemingstoespraak van
maximaal één (1) minuut houden en mogen het Huis van Afgevaardigden gedurende
maximaal drie (3) minuten persoonlijk toespreken.
Regel 13
Kandidaten voor de functie van KI-EF President, President-Elect en Vice-President mogen
een benoemingstoespraak van maximaal één (1) minuut houden en hebben recht op een
aanvaardingstoespraak van twee (2) minuten.
Regel 14
Kandidaten van wie de opmerkingen niet simultaan kunnen worden vertaald, krijgen
maximaal zes (6) minuten voor hun opmerkingen en het tolkwerk samen. De kandidaten
moeten voor hun eigen tolk zorgen.
Regel 15
Indien er geen bezwaar is tegen de benoeming van een kandidaat, mag hij bij applaus
verkozen worden.
Regel 16
Benoemingstoespraken voor KI-EF kaderleden en Internationale Trustees mogen niet
geweigerd worden.
Regel 17
Debatten over alle voorgestelde resoluties of amendementen op de Statuten van KI-EF,
inclusief alle amendementen hierop, dienen beperkt te worden tot dertig (30) minuten.
Regel 18
Een motie om de vorige kwestie ter stemming voor te leggen is pas aan de orde nadat het
debat vijftien (15) minuten geduurd heeft of alle microfoons vrij zijn.
Regel 19
Alle hierboven vermelde regels kunnen door een uitspraak met meerderheid van stemmen
worden gewijzigd of opgeheven.

