Trafikutskottets betänkande
2005/06:TU15

Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Sammanfattning
Regeringen har överlämnat propositionerna 2005/06:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg och 2005/06:212 Hamnskydd. Propositionerna har hänvisats till trafikutskottet.
Utskottet anser att beredningen av dessa propositioner jämte eventuella
följdmotioner bör anstå till kommande riksmöte. Utskottet föreslår därför
att riksdagen – i enlighet med tilläggsbestämmelserna i 5 kap. 10 § riksdagsordningen – medger att dessa ärenden, samt de eventuellt ytterligare
ärenden som kan komma att hänvisas till trafikutskottet under återstoden
av innevarande riksmöte, får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Riksdagen medger att behandlingen av
dels proposition 2006/07:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg jämte de följdmotioner som kan komma att väckas med anledning av
propositionen,
dels proposition 2006/07:212 Hamnskydd jämte de följdmotioner som kan
komma att väckas med anledning av propositionen,
dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.

Stockholm den 2 juni 2006
På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Claes Roxbergh (mp), Carina
Moberg (s), Elizabeth Nyström (m), Jarl Lander (s), Hans Stenberg (s),
Krister Örnfjäder (s), Johnny Gylling (kd), Peter Pedersen (v), ClaesGöran Brandin (s), Jan-Evert Rådhström (m), Monica Green (s), Runar
Patriksson (fp), Sven Bergström (c), Kerstin Engle (s), Björn Hamilton
(m) och Christer Winbäck (fp).
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Utskottets överväganden
Enligt riksdagsordningen skall ärende avgöras under den valperiod då det
väckts. Genom särskilt beslut kan emellertid riksdagen medge att behandlingen får uppskjutas till första riksmötet i nästa valperiod (5 kap. 10 §
riksdagsordningen).
Regeringen har överlämnat propositionerna 2005/06:209 Straffrättsliga
regler mot förorening från fartyg och 2005/06:212 Hamnskydd. Propositionerna innehåller förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv när
det gäller dels förstärkt straffrättsligt regelverk för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg, dels förbättrat sjöfartsskydd i hamnar skall
genomföras i svensk lagstiftning. Båda propositionerna har för beredning
hänvisats till trafikutskottet.
Utskottet anser att beredningen av nämnda ärenden jämte de följdmotioner som eventuellt väcks med anledning av dessa propositioner bör anstå
till kommande riksmöte. Utskottet föreslår därför att riksdagen – i enlighet
med tilläggsbestämmelserna i 5 kap. 10 § riksdagsordningen – medger att
behandlingen av dessa ärenden, samt de ytterligare ärenden som kan
komma att hänvisas till trafikutskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.

Elanders Gotab, Stockholm 2006
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