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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 42/1977 - 78
med anledni ng av Republikens Presidents
framställning till landsti nget angående regeringens till riksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om godkännande
av vissa bestämmelser i överenskommelsen med
Turkiet om internationell landsvägstrafik .
Landstinget har

i

ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 40/1977-78 .

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, varför utskottet vördsamt föreslår
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.
Mariehamn den 7, september 1978 .
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Max Carlberg
sekreterare .

/

Närvarande i utskottet:ordf§randen Hagström, viceordföranden Söder~tröm, ledamöterna Bengtz, Boman, Dahlen, Roald Karlsson, Nylund, Sanders och Oberg samt
ersättaren Olof M. Jansson .
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e1ubli1.e11s P r e s i d e n t

från Ålands landsting.

Den 4 september 1978 har Ni,Herr President_.låtit till lamstinget överäl .a en framställning

, me re, ringens till Riksdac;en överlämnade
proposition med förslag till larr an godkännande av vissa bestänJnelser i

O\'ei1'ensmnaelsen med Turkiet cm internationell landsvägstrafik
anhållan,
:tt landstinget på tt 11 I 2
• 19
k
självstyrelselagen för Åland
av den 28
r 1951 förutslltter, ville giva sitt bifall till den i propositionen ingående lagens ilcrafttrlldande j
i landslcapet AI.am till de
delat' sagda avtal innebar avvikelse frin sj lvstyrelselagen.
Lanistinget har behand1 t lrendet i den ordning gDllando landstingsordning
en lagstiftningsä
föreskriver och får vörds
t meddela
att landstinget giver sitt bifall till
i propositionen ingåend lagens ikraftträdande i landskapet Al.and till de de
sagda avtal
avvikelse från själ
styr~lagen, under f&utslttning att
Riksdagen
i of
lndrad f o •
MaT·1ebamn den 11 septcd>er 1978.

På l.8nl:1't1Jil!e'ts
Folke Woivalin
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Viktor Arvidsson
vicetalman.
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