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om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m.
(prop. 1982/83:104)

Propositionen
I proposition 1982/83: J04 föreslår regeringen (utrikesdepartementet) att
riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och den Internationella
sjöfartsorganisationcn (IMO) om ett viirldssjöfartsuniversitet i Malmii samt
antar ett genom propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen
( 1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Utskottet
Den Internationella sjiifartsorganisationcn (I M 0) är Förenta nationernas
fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor. Organisationen. som har sitt säte i
London. har f. n. 122 mcdlemsstater och en associerad medlem. Sverige har
varit medlem i organisationen sedan den startade sin verksamhet ar 1958.
IMO avser att sommaren 1983 starta ett viirldssjöfartsuniversitet i Malmö.
Universitetet. som skall utgöra en del av IMO:s organisation, skall för
utvecklingsländernas behov utbilda lärare till sjiibdälsskolor, sjöfartsadministratörer och fartygsinspektörer.
Sverige och IMO har den 9 februari 1983 ingtitt en överenskommelse om
världssjiifartsuniversitetct. Diir regleras frågan om immunitet och privilegier
för världssjöfartsuniversitetet, för styrelseledamöter och medlemsstatcrs
representanter när de besöker universitetet. för personer med tjiinst hos eller
uppdrag av universitetet eller av fackorgan, familjemedlemmar till vissa av
de niimnda personerna. studerando: vid universitetet och särskilt inbjudna
personer. Överenskommelsen föranleder' en komplettering i bilagan till
lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.
T propositionen föreslås att riksdagen godkiinner avtalet med TMO om
viirldssjöfartsunivcrsitetet samt beslutar om de ändringar i den niimnda lagen
som avtalet föranleder.
Utskottet finner inte anledning till erinringar mot försfago:n i propositionen.
Utskottet hemstiiller
I. att riksdagen godkänner det i proposition 1982/83: 104 angivna

avtalet med IMO om världssjöfartsunivcrsiktet,
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2. att riksdagen antar det genom propusitionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen ( 197(1:661) om immunik't och
privilegier i vissa fall.
Stockholm den 7 april 1983
På justitieutskottets vägnar
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