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Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om 

ikraftsättande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet 

om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater 

och Ukraina träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom 

landskapets behörighet. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras 

medlemsstater och Ukraina undertecknades den 24 juni 1994. Sedan Finland, Sverige och 

Österrike anslutit sig till Europeiska unionen upprättades den 21 maj 1997 ett protokoll i 

anslutning till nämnda avtal, enligt vilket Finland samt Sverige och Österrike ansluter sig 

till avtalet. Avtalet är ett s.k. blandavtal som innehåller frågor vilka omfattas av såväl 

gemenskapens som medlemsländernas jurisdiktion. Vissa av områdena är sådana där 

landskapet har lagstiftningsbehörighet, bl.a. regleras samarbete rörande social trygghet, 

etableringsrätt, miljösamarbete, transport och kulturellt samarbete. Regeringen konstaterar 

i sin proposition att avtalet utgör en ram för samarbete och inte en fördragsbestärnmelse 

som vore direkt förpliktande för landskapet. Avtalets politiska natur och betydelse talar 

dock enligt regeringens åsikt för att också lagtinget, på samma sätt som riksdagen, bör 

godkänna det finländska anslutningsprotokollet genom att lämna bifall till förordningen. 

Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda 

bifallet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 8 december 1997 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice 

ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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Mariehamn den 9 december 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget ger sitt bifall till att 

protokollet sätts i kraft genom 

förordning till de delar avtalet faller 

inom landskapets behörighet, under 

förutsättning att riksdagen godkänner 

protokollet. 

Lotta Wickström-Johansson 

Lars Ingmar Johansson 


