
Ed. 340. Breytingartillögur [17. mál]
við frv. til 1. um breyt. á I. nr. 115/1936, um þingsköp Alþingis.

Frá allsherjarnefnd.

1. Framan við 1. gr. koma nýjar greinar (og breytist greinatala samkv. þvi):
a. (1. gr.) Aftan við 5. mgr. 16. gr. laganna (Hver fastanefnd ... fundaskrifara)

bætist: Heimilt er fastanefnd, ef henni þykir þess þörf, að kjósa sér vara-
formann.

b. (2. gr.) Síðari málsl. 2. málsgr, 18. gr. laganna skal orða svo: Eigi má
taka málið af nýju til umræðu fyrr en að minnsta kosti einni nóttu siðar
en nefndarálitinu var útbýtt.

c. (3. gr.)
a. Fyrir orðin "liðnar eru að minnsta kosti tvær nætur" í 3. málsl. fyrri

málsgr. 19. gr. laganna kemur: liðin er að minnsta kosti ein nótt.
b. Fyrir "fjórum vikum" í 4. málsl. sömu málsgr. laganna kemur: átta

vikum.
e. Orðið "óskipt" í síðari málsgr. sömu lagagr. fellur niður.

d. (4. gr.) Fyrir orðin "tveim nóttum" i 22. gr. laganna kemur: einni nóttu.
e. (5. gr.) Fyrir orðin "tveim nóttum" í 23. gr. laganna kemur: einni nóttu.
f. (6. gr.) Fyrir orðin "liðnar eru að minnsta kosti tvær nætur" í 4. málsl.

fyrri málsgr. 25. gr. laganna kemur: liðin er að minnsta kosti ein nótt.
g. (7. gr.) Fyrir orðin ,,2 nóttum" í 1. málsgr. 26. gr. laganna kemur einni

nóttu.
h. (8. gr.) 2. málsgr. 29. gr. laganna orðast svo:

Ef ein umræða er ákveðin, skal henni og atkvæðagreiðslu hagað eftir
fyrirmælum um 2. umræðu lagafrumvarpa (22. gr.). Fyrri umræða, ef tvær
eru, fer fram eins og 1. umræða lagafrumvarpa (21. gr.), en síðari umræða
á sama hátt og 2. umræða (22. gr.).

i. (9. gr.) 30. gr. laganna fellur niður, og breytist greinatala laganna samkv.
því og tilvitnanir í greinar.

j. (10. gr.) Fyrir 2. og 3. málsl. 3. málsgr. 32. gr. laganna koma þrír málsl.,
svo hljóðandi: Forseti úrskurðar, hvort það er sama atriði, sem liggur
fyrir, og atriði, er áður hefur verið fellt í sömu þingdeild. og er þingdeildar-
mönnum skylt að hlíta þeim úrskurði. Þegar lagafrumvörp koma í sam-
einað þing frá annarri hvorri þingdeildinni, má þó eigi gera breytingar-
tillögur um önnur atriði en þau, er sú deildin, er síðast hafði frumvarpið
til meðferðar, breytti við þá umræðu. Forseti sameinaðs þings sker til
fullnustu úr ágreiningi í þessu efni.

2. A eftir 1. gr. koma nýjar gr. (og breytist greinatalan samkvæmt því):
a. (12. gr.) Aftan við 2. málsgr. 35. gr. laganna bætist: sbr. þó næstu máls-

grein hér á eftir og niðurlagsákvæði 36. gr.
b. (13. gr.) Fyrir orðin "ef % fundarmanna eru" í 42. gr. laganna kemur:

að % fundarmanna séu.
c. (14. gr.)

a. Fyrsta málsgrein 43. gr. laganna orðast svo:
Forseti ákveður dagskrá hvers fundar. ÞÓ má ákveða dagskrá næsta

fundar deildar eftir ályktun hennar, er 3 þingmenn i efri deild og 6 i
neðri deild krefjast þess skriflega og gera tillögu um ákveðna dagskrá.
Sama regla gildir um ákvörðun dagskrár næsta fundar i sameinuðu
þingi, er 9 þingmenn krefjast þess.

b. Fyrir orðin "Ef þá er farið" í upphafi 2. málsgr. sömu Iagagr, kemur:
Ef farið er.

e. Orðin "og leyfi ráðherra" í 3. málsgr. sömu lagagr. falla niður.
d. (15. gr.)

a. Fyrir orðið "þingmanna" í 1. málsl. 1. málsgr, 44. gr. laganna kemur:
þingdeildarmanna.

b. 4. og 5. málsgr. sömu lagagr. falla niður.
e. (16. gr.) Fyrir orðið "konunginn" i 1. málsl. 63. gr. laganna kemur: for-

seta Íslands.
f. (17. gr.) Orðin "ráðherra leyfir og" í 64. gr. laganna falla niður.


