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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 34/1974-75 med 

anledning av Re~ublikens Presidents framställning 

till Ålands landsting angående regeringens till 

Riksdagen överlämnade proposition med förslag till 

lag angående godkännande av vissa bestämmelser i 

överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken 

om internationell landsvägstrafik samt i det där

till anslutna tilläggsprotokollet. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

23/1974-75. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det 

i lagutskottets ovannäinnda betänkande framställda förslaget. Med anledning 

härav får utskottet vördsamt föreslå 

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 förutsätt

ning att Riksdagen godkänner propositionen i oför

ändrad form. 

Mariehamn, den 26 maj 1975. 

På stora utsk~t~vägnar: 

/;]%-~ ~ ~~· ?~ 
e Hags~ 

V<.A-~~~""-~__, 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Sanders 

samt ledamöterna Arvidsson, Berg, Nils Karlsson ; Gustafsson, 

Söderlund och Öström samt ersättaren Olof M. Jansson. 





d Tyska DeIOOkratiska Republiken om internationell landsvä t 

i det därtill lutna tilläggsprotokollet rJre.d anhållan, att 1 

p:i s· tt 11 § 2 mm. 19 punkten sjllvstyrelselagen av den 28 dec:e:ilfl! 

förutsätter, vill o-iva sitt bifall till den i PTOpOsitionen inrnierutl"! 

gens ikraftträdande j.. äl i landskapet Åland till de del r sa 

t 

nebär avvikelse från sjålvstyrclsclagen, l.Ulder forutsättning att •ur..::smi°"" 

godkänner propositionen i oförändrad form. 
l-

Landstinget har behandlat llrendet i den ordning gällande·! 

ordning om lagstiftningsärende ftlreskriver och får vörds t 

att landstinpet giver sitt bif 11 till 

proposi tione ingående 1 gens ikrafttr i l 

ska~ t Åland till de del- r sagda avt 1 · 

vikelse från självstyrelselar.en, lmder föru •tt

ning att Riksdagen godkänner propositi n i oföl'" 

ändrad fonn. 

M.'lrieha , de 1 z-s· maj 1975. 
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