
Ed. 255. Breytingartillögur
við frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, inii þ ingsköp A lþingis, og 1. 111. 
20 24. m arz 1934, uni breyt. á þeim  löguni.

F rá allsherjarnefnd.
1. Við 5. gr. M eginm ál greinarinnar orðist þannig:

E ftir kosningar þær, sem  uni ræðir í 3. og 4. gr., skal velja til efr i deildar 
þá tölu þingm anna, er þar skulu  eiga sæti. Skal liverjum  þ in gflokk i skylt að 
tilnefna á lista  þá tölu þ ingnianna sinna, er lionuni ber í h lu tfa lli við at- 
kvæ ðam agn hans í sam einuðu þingi. E f tveir eða fle ir i þ ingflokkar hafa m cð  
sér bandalag uni kjör til efri deildar, eða þ ingflokkur (eða flokkar) og  
nienn utan flokka, skal talan á listanum  niiðuð við sainan lagt atkvæ ðam agn  
bandalagsins.

E f atkvæ ðam agn tveggja eða fleiri k jöraðilja  er ja fn t v ið  kosningu  
síðasta m anns til efr i deildar, skal livor (hver) þeirra tilnefna m ann í vafa- 
sæ tið, en  h lu tkesti ráða úrslitum .

N ú skýtur ein liver kjöraðili sér undan skyldu  um  tilnefn ingu  til efri 
deildar, og tilnefnir forseti þá þ ingm ann eða þ ingm enn úr þehu flok k i eða  
bandalagi i réttu lilu tfa lli v ið  atkvæ ðam agn. E f þá er vafi um  eitt sæti, skal 
hlutkesti ráða. F orseti tilkynnir síðan, hverjir þ ingm enn þannig hafa verið  
tilnefndir, og teljast þeir rétt kjörnir eða skipaðir til efri deildar. (Stjskr. 
27. gr .).

2. V ið 8. gr. 1 stað orðanna „sætið liafði"  konii: skipa á sæ tið eftir reglu 6. gr.
3. Við 24. gr. 2. efn ism álsgr. í stað orðanna „og skal þá forseti skipta sem  jafn - 

ast“ kom i: og  skal þá forseti skipta um ræ ðutím anum  í lieild  sem  jafnast.
4. V ið 33. gr. b. (52. gr .). I stað orðanna „ef flciri eru en c in n “ í síðasta m álsl. 

kom i: ef fle ir i eru en tveir.
5. Við 33. gr. c. (53. gr .). Siðari m álsgr. orðist svo:

Það er um ferð, þegar fulltrúar allra þ ingflokka liafa tekið til m áls og  
þeir þ ingnienn utan flok k a, sem  þátt taka i um ræ ðum .

6. V ið 33. gr. d. (54. gr .).
a. Tvær fyrstu  m álsgr. orðist svo:

Þegar útvarpað er um ræ ðum  um  önnur m ál en  þau, er í 51. og 53. 
gr. segir, fær hver þ ingflokkur til um ráða þrjá stundarfjórðunga, er skijit- 
ast í tvær um ferðir.

b. V ið 3. m álsgr. I stað „2“ kom i: 3.


