VLF 3/1999 rd

Vilande förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen
för Å land och 17 § jordförvärvslagen för Åland
·
Med anledning av regeringens till 1998 års
riksdag
överlämnade
proposition
nr
147/1998 rd har samma års riksdag efter sådan behandling som föreskrivs i 67 § riks-

dagsordningen beslutat godkänna följande
lagförslag att vila till första efter val sammankommande lagtima riksdag:

Lag
om ändring av självstyrelselagen för Åland
I enlighet 1ped riksda~ens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver och Alands lagtmgs beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (114411991) föreskriver,
ändras i självstyrelselagen för Åland 27 § 1 punkten, 34 § 1 mom., 59 § 1 mom. och 69 §
1 mom. som följer:
27 §

det sätt som anges i 58 § grundlagen.

Rikets lagstiftningsbehörighet
Riket har lagstiftningsbehörighet i fråga
om
1) stiftande, ändring och upphävande av
grundlag samt avvikelse från grundlag,
34 §

Beslutsfattande och föredragning
I ärenden som gäller landskapets självstyrelse fattar republikens president beslut på
290099

59 §

Ikraftträdande av internationella fördrag
Om ett internationellt fördrag som Finland
ingår innehåller en bestämmelse som står i
strid med denna lag, blir bestämmelsen gällande i landskapet endast om därom stiftas
en lag i den ordning 95 § 2 mom. grundlagen anger för lagförslag om ikraftträdande
av en internationell förpliktelse som gäller
grundlag och lagtinget ger sitt bifall till la-
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gen med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
69 §

Ändring av självstyrelselagen. Landskapslagar som antas med kvalificerad
majoritet

riksdagen och lagtinget, inte heller kan avvikelse från den ~öras på något annat sätt.
Besluten skall i nksdagen fattas i den ordning som gäller vid ändring eller upphävande av grundlag och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Denna lag kan inte ändras eller upphävas
annat än genom överensstämmande beslut av

Lag
om ändring av 17 § jordförvärvslagen för Åland
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, och med bifall av Ålands lagting,
ändras i jordförvärvslagen för Åland av den 3 januari 1975 (311975) 17 § som följer:
17 §
Denna lag kan inte ändras eller upphävas
annat än genom överensstämmande beslut av
riksdagen och lagtinget, inte heller kan avvikelse från den göras på något annat sätt.
Besluten skall i riksdagen fattas i den ord-

ning som gäller vid ändring eller upphävande av grundlag och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.
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