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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 29/1974-75 

med anledning av Republikens Presidents fram

ställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestänrrnelser i konventionen om skydd av öster

sj öområdets marina miljö. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 22/ 

1974-75 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i 

lagutskottets ovannärrmda betänkande framställda förslaget . Med anledning härav 

får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 19 maj 1975 . 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till 

den i propositionen ingående lagens ikraftträ

dande i landskapet Åland till de delar avtalet 

innebär avvikelse från självstyrelselagen, under 

förutsättning att Riksdagen godkänner proposi

tionen i oförändrad form, samt 

att Landstinget måtte hemställa hos Landskaps

styrelsen att l andskapets intressen blir till

godosedda genom representation i de i konventio

nen förutsatta nationella och internationella 

organen . 

På stora~tskot ts vägnar : 

c:!s/1--~ ~&i Börje ags ·m 

ordförande 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Sanders samt 

ledamöterna Arvidsson, Berg, Gustafsson , Rolf Carlson , Söder-

lund, Söderström och öström. 
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v skydd av östersj" ådets marina miljö.. anhållan, att landstin t 

Il§ 2 . rn. 19 PlDlkten sj'lvstyrelselagen av den 28 deceJ?i>er 1951 f6 

ville giva sitt bifall till den i propositionen ingående la ik 

j ärnväl i landskapet Åland till de delar sagda avtal irmebltr aVVikel 

självstyrelselagcn, l.Dlder förutsättning att Riksdagen godkäruier p si 
i oförändrad fonn. 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning gällande lands6in 

om lagstiftningsärende föreskriver och får vbrds :ast meddela 

Mariehar.n, den 

Nr 73/1975. 

att landstinget giver sitt bifall ti 

i propositio n in<Tående lag ns ikra tt 

i landskapet Åland till de delar 

bär avvikelse från självstyrelsela 
fl5rutsä.ttning att Riksdagen .odk· 

sitionen i oförändrad fonn. 
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Fol e loival.in 

tal.nan 

vicetalman. 


