JuU 1979/80:46
Justitieutskottets betänkande
1979/80:46
med anledning av propositionen 1979/80: 13 I om godkännande av
stadga fiir F'.'i :s organisation ftir industriell utveckling (UNmO) i
samband med dess omvandling till fackorgan

Propositionen
I propositionen 1979/80: 131 föresbr regeringen (utrikesdepartementet)
att riksdagen godkiinncr stadgan för Fiircnta nationernas organisation för
industriell utveckling samt antar ett genom propositionen framlagt förslag till
lag nm iindrin!_! i lagen ( 1976:<l<il) om immunitet och privikgier i vissa
fall.
Propositionen har hiinvisats till utrikesutskottet i fr!igan om godkiinnande
av stadgan och till justitieutskottet siivitt giiller lagförslaget. Utrikesutskottet
behandlar propositionen i den del elen hiinvisats till utrikesutskottet i sitt
betänkande UU 1979/80:24.

Utskottet
Förenta nationernas organisation for industriell utveckling ( UNIDO)
tillkom genom en resolution av F'.'J :s generalförsamling iir I %6. Organisationens syfte iir att friimja industrialiseringen i u-liinderna och att vara FN :s
verkstiillande organ för industriutvccklingsfrt1gor. För att organisationen
skall omvandlas till ett sjiilvstiindigt fackorgan inom FN :s ram har vid en
stadgekonferens ih 1979 godkiints en ny stadga (fackorgansstadga) för
organisationen. I propositionen förcsl[1s att riksd;1gcn godkiinncr den nya
stadgan. I sitt betänkande UU 1979/80:24 tillstyrker utrikesutskottet bifall till
propositionen i denna del.
I propositionen föresl:'ts ocks[1 att riksdagen beslutar om de iindringar i
lagen om immunitet och privilegier i vissa fall som föranleds av UNIDO:s
omvandling fr{m ett organ inom FN till ett av FN:s fack.organ. I denna del har
propositionen hiinvisats till justitieutskottet.
Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot förslaget till lagiinclring.
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Utskottet hemstiiller
att riksdagen antar det i prnpos1t1onen 1979/80: 1.31 framlagda
förslaget till lag om iindring i lagen ( 1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Stockholm den 13 maj 19811
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