
Ed. 121. Breytingartillögur
við frv. til laga 1 1 1 1 1  eftirlit með útlendingum.

F rá  allsherjarnefnd.
1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Utlendingnm, sem kom a hingað til lands, er ólieimilt að fara  í land til 
dvalar nema þeir liafi skilríki, sem sýni á fullnægjandi hátt, hverjir  þeir ern.

2. Við 3. gr. F v r ir  „stjó rnarráðsins“ á tveim stöðum komi: dóm sm álaráðherra.
3. Við 4. gr.

a. Síðasti málsl. 1. málsgr. orðist svo: F ft irr i t  af farþegaskrá  eða ú rd rá t t  ú r  
lienni skal ja fnan  senda lögreglustjöra eða um hoðsm anni hans, þegar 
eftir að skip eða loftfar hefir liaft sam hand við land. Fiftirrit jætta eða 
ú tdrá tt  skal senda lögreglustjóra eða um hoðsm anni hans alstaðar þar, 
sem skip eða loftfar hefir látið farþega í land eða tekið þá lir landi, enda 
heri skráin eða ú td rá ttu r inn  greinilega með sér, hverjir  fa rþegar til út- 
landa eða frá  liafi farið í eða lir skipi eða loftfari í því lögsagnarumdæmi. 

h. í stað orðsins „ fram fylg ja“ i 2. málsgr. komi: fullnægja.
4. Við 5. gr.

a. í stað „ávallt áður en h an n “ o. s. frv. til enda 1. málsgr. kom i: eigi síðar 
en innan viku frá  kom u sinni skýra lögreglustjóra, þar  sem liann ætlar 
að dvelja, f rá  fyriræ tlun sinni og gera grein fyrir  liögum sínum. 

h. 2. málsgr. falli hurt.
5. Við 6. gr. F y rir  orðið „ fá tæ kras ty rk“ komi: fram fæ rslustyrk .
6. Við 7. gr. F y rir  orðið „sveitarstyrksþurfi" komi: fram fæ rslustyrksþurfi .
7. Við 12. gr. 1. málsgr. Orðin „einkum  ef“ o. s. frv. til enda málsgr. falli hurt.
8. Við 12. gr. F y r ir  orðið „sam kvæ m t“ í 5. málsgr. kom i: á.


