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Stanovy pro Severskou radu z roku 1952 
(�védská verze přijatá Riksdagem 17. května 1952) 

 
§ 1 

Severská rada je orgánem pro konzultace mezi dánským riksdagem1, islandským 
altingem, norským stortingem a �védským riksdagem, jako� i mezi vládami daných 
států o těch otázkách, ve kterých by přicházela v úvahu společná opatření v�ech 
členských států nebo jen některých z nich.  
___  

1 Je�tě v roce 1952 byl změněn název dánského parlamentu z riksdagen na 
folketinget � pozn. autora   
 

 
§ 2 

Rada je tvořena 16 zástupci parlamentu Dánska, 16 zástupci parlamentu �védska, 
16 zástupci parlamentu Norska, kteří reprezentují rozdílné názorové proudy a jsou 
voleni jednotlivými parlamentními orgány stejně tak jako odpovídající počet 
náhradníků na tu dobu a tím způsobem, který je v ka�dé zemi zvlá�tě určen, a dále 5 
zvolenými zástupci islandského parlamentu určených stejným postupem. 
Vlády účastnických států jsou v Radě zastoupeny těmi svými členy, kteří jsou k tomu 
pro ka�dou zvlá�tní příle�itost určeni dotyčnými vládami. 
Členové vlád se podílí na jednáních Rady, av�ak nikoliv na přijímání jejich 
rozhodnutí. 
 

§ 3 
Jestli�e o to finská strana po�ádá, mohou se její představitelé podílet na jednáních a 
rozhodnutích Rady. 
 

§ 4 
Rada zasedá jednou ročně v čase, který si sama stanoví (řádné zasedání), a 
mimoto, jestli�e tak sama rozhodne, nebo to po�adují alespoň dvě vlády či nejméně 
dvacet členů (mimořádné zasedání). Zasedání se konají v příslu�ných hlavních 
městech jednotlivých zemí podle rozhodnutí Rady. 
 

§ 5 
Na ka�dé zasedání a dobu do pří�tí schůze volí Rada svého předsedu a tři 
místopředsedy. Předseda a místopředsedové tvoří dohromady Prezídium Rady.  
 

§ 6 
Zasedání Rady jsou veřejná, pokud Rada s ohledem na zále�itosti hodné zvlá�tního 
zřetele nerozhodne jinak.  
 

§ 7 
Pro přípravu zále�itostí se vytváří v potřebném počtu výbory. Výbor mů�e, pokud tak 
Rada rozhodne, zasedat rovně� v období mezi řádnými zasedáními. 
 

§ 8 
Delegaci ka�dé země tvoří tajemník a jiný personál. Činnost sekretariátu a vzájemná 
spolupráce probíhají pod vedením Prezídia. 
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§ 9 
Právo předkládat Radě zále�itosti k projednání příslu�í ka�dé vládě a ka�dému členu 
Rady. Takový návrh se, pokud Rada nestanoví jinak, za�le Prezídiu skrze příslu�ný 
sekretariát dané země, a vedle výsledné zprávy, kterou Prezídium shledává 
důle�itou, se roze�le členům v dostatečném čase před zahájením zasedání, 
 

§ 10 
Rada má za úkol projednávat otázky společného zájmu jednotlivých zemí a 
rozhodovat o doporučeních (návrzích) v těchto otázkách ve vztahu k vládám. 
K doporučením se připojí údaj o tom, jak ka�dý člen Rady hlasoval.  
Jde-li o otázku, která se týká pouze určitých zemí, mohou se pouze zástupci těchto 
zemí podílet na rozhodnutí. 
Rada sama přijme rozhodnutí o své organizaci a práci sekretariátu.  
 

§ 11 
Vlády by měly při ka�dém řádném zasedání oznámit opatření, která se podnikla na 
základě doporučení Rady. 
 

§ 12 
Rada sama stanoví svůj jednací řád.  
 

§ 13 
Ka�dý stát nese náklady za své zástupce a svůj sekretariát, jako� i za zvlá�tní výdaje 
způsobené zasedáním Rady, které se v dané zemi koná. O způsobu úhrady 
společných nákladů platí rozhodnutí Rady. 
 

§ 14 
Tyto stanovy vstoupí v platnost poté, co budou přijaty v Dánsku a Norsku. Poté se co 
nejdříve dohodne čas a místo prvního zasedání Rady. 
 

§ 15 
Ve vztahu k Islandu vstoupí tyto stanovy v platnost po jejich přijatí Islandem.  
 


