Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2005/06:MJU30

Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Sammanfattning
I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av
vissa ärenden som remitterats till utskottet 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 redogörelse 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket jämte motionerna 2005/06:
MJ31, 2005/06:MJ32 och 2005/06:MJ33,
dels framställning 2005/06:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning
angående den statliga kemikalietillsynen jämte motion 2005/06:MJ59,
dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till miljö- och jordbruksutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till
2006/07 års riksmöte.

Stockholm den 1 juni 2006
På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Åsa Domeij

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Åsa Domeij (mp), Sinikka
Bohlin (s), Alf Eriksson (s), Rune Berglund (s), Sven Gunnar Persson
(kd), Kjell-Erik Karlsson (v), Christina Axelsson (s), Lars Lindblad (m),
Carina Ohlsson (s), Sverker Thorén (fp), Jan-Olof Larsson (s), Christin
Hagberg (s), Ann-Kristine Johansson (s), Cecilia Widegren (m), Marie
Wahlgren (fp), Claes Västerteg (c) och Jeppe Johnsson (m).
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Utskottets överväganden
Enligt 5 kap. 10 § riksdagsordningen skall ärende avgöras under den valperiod då det väckts. Genom särskilt beslut kan riksdagen medge att behandlingen av ärende får uppskjutas till första riksmötet i nästa valperiod.
Redogörelse 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket remitterades till miljö- och
jordbruksutskottet den 23 mars 2006. Tre följdmotioner väcktes med anledning av redogörelsen. Framställning 2005/06:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen remitterades till
miljö- och jordbruksutskottet den 28 april 2006. Det väcktes en följdmotion med anledning av framställningen. Utskottet avser att behandla redogörelsen, framställningen och följdmotionerna under nästa riksmöte.
Utskottet föreslår därför att riksdagen medger att behandlingen av redogörelsen, framställningen och följdmotionerna samt de ytterligare ärenden
som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande
riksmöte får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.

Elanders Gotab, Stockholm 2006
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