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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRSLAG 
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Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av 

vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till 

Schengenavtalen om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och 
. . ~ : 

i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och 

Island och Norge träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet jämte sluffikt f~ller 
inom landskapets behörighet. Republikens presidents framställning grundar sig på det 

faktum att den lag, till vilken lagtinget tidigare gett sitt bifall, ändrats under 

riksdags behandlingen. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Lagtinget lämnade den 29 maj 1998 sitt bifall till lagen om godkännande av vissa 

bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till 

Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och 

i slutakten till anslutningsavtalet till de delar avtalet jämte slutakt faller inom landskapets 

behörighet. Bifallet gavs i enlighet med förslaget i presidentens framställning under 

förutsättning att riksdagen antar lagförslaget i oförändrad form. 

Riksdagen lämnade sitt godkännande till Finlands anslutning till Schengenavtalen den 15 

juni 1998, således efter det att lagtingets bifall lämnats. På förslag av utrikesutskottet 

beslöt riksdagen införa ett tillägg i texten till lagen om godkännande av vissa bestämmelser 

i Schengenkonventionen och dess· slutakt. Genom tillägget innefattades även det i 

Luxemburg den 19 december 1996 ingångna samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna å 

ena sidan och republiken Island och konungariket Norge å andra sidan om gradvis 

avskaffande av personkontroller vid de gemensamma gränserna i lagtexten. 

Eftersom lagtingets bifall den 29 maj 1998 gavs under förutsättning att riksdagen antar 

lagförslaget i oförändrad form men ändringar skett i lagtexten utan att lagtinget kunnat ta 

ställning till dem, har republikens president ånyo inbegärt lagtingets bifall till att den 

ifrågavarande lagen träder i kraft i landskapet Åland. 

Utskottet konstaterar att den utvidgning av lagtexten som riksdagen företog närmast har 

karaktären av ett förtydligande. Enligt regeringens ursprungliga bedömning ansågs 
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samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna å ena sidan och Island och Norge å andra sidan 

inte höra till området för lagstiftningen, varför det inte i beredningen hade omnämnts i 

förslaget till ikraftträdelselag. 

Utskottet hänvisar i övrigt till sitt betänkande nr 19/1997-98 och tillstyrker att lagtinget 

enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 9 september 1998 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Jansson, ledamöterna Siren, 

Sjöblom och Söderholm samt ersättaren Sune Eriksson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 10 september 1998 

Vice ordförande 

Sekreterare 
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lagen om godkännande av vissa 
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