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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 39/1977-78 

med anledning av Republikens Presidents fram

ställning till landstinget angående regeringens 

till Riksdagen över lämnade proposition med för

slag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i överenskommelsen med Jugoslavien om 
internationell landsvägstrafik. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 37 /1977-78, 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lag

utskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, varför utskottet 

vördsamt föreslår 

Mariehamn den l8i maj 1978 . 

På 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till den 

i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

i landskapet Åland till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelselagen, 

under förutsättning att Riksdagen godkänner 

propositionen i oförändrad form. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, 

ledamöterna Boman, Dahlen, Nils Karlsson, Roald Karlsson, Nylund, Sanders 

och Öberg samt ersättaren Olof M. Jansson. 

029 

Till R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

från Al.ands landsting. 

Den 21 april 1978 har Ni, Herr President, låtit till landstinget över
l:lmoa en framställning angående regeringens till Riksdagen Overlämnade 
proposition med förslag till lag an godlcännande av vissa bestämnelser i 

) 



övererui kornrnelsen Jugoslavien aa intemationell landsvlgstraf 

anhållan, tt landstinget på sitt 11 § 2 • 19 punkten självstyrer~i.uu1• 

för Åland :v den 28 d r 1951 :föru tter, ville giva sitt bifall til 
den i propositionen ingå 1 gens ikraftträdande jämväl i landska: t 

Åland till de delar sagda avtal inneblr avvikelse från sjAlvstyrel 

ning cm lagstiftningsArende föreskriver och får v61rdsl!llllDlast mec11::1e.la 

Mari den 22 j 1978. 

tt landstinget giver sitt bif 11 till 

propositionen ingående lagens ikraft~'lklmd 

i landskapet Al till de delar sagda 
innebär avvikelse från sjllvstyrelsel 
under förutsättning att Riksdagen godlln:netl 

propositionen i ofö rad form. 

På lands~ ~ 

~·~i~val<-6in~~~---~ 

vicetalman 

nr 95/78 • . 


