
Nd. 48. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 heimild fyrir ríkisstjórnina til að framlengja fiskveiða- og 
atvinnuréttindi Dana á Islandi.

Frá allsherjarnefnd.

Þegar það kom í ljós, að ekki yrði unnt að halda áfram  samningaumleitunum 
á milli Islendinga og Dana út af niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamnings- 
ins 30. nóv. 1918, fyrr en siðara hluta sumars, bar nauðsyn til þess að gefa út 
bráðabirgðalög þau, er hér liggja fyrir. wSamningaumleitanir þessar fóru fram síðari 
hluta ágúst og fyrri hluta september s. ]., og var þar endanlega samið um, með hvaða 
hætti féllu niður til fullnustu gagnkvæm réttindi íslendinga og Dana í löndunum. 
Hins vegar var ekki endanlega gengið frá nokkrum  öðrum atriðum, svo sem kröfu 
íslendinga til fornrita og forngripa i Danmörku, óskum íslendinga um fiskveiða- 
rétt við Grænland og óskum Færeyinga og Dana til ákveðinna fiskveiðaréttinda 
Færeyinga við Island. Af hálfu íslenzku nefndarinnar var þvi lýst vfir, i samráði 
við rikisstjórnina, að áfram  skyldi haldast fyrst um sinn, að minnsta kosti til árs- 
loka, takmörkuð réttindi Færeyinga til fiskveiða við ísland. Gert var og ráð fyrir 
að til endanlegra samninga og úrslita kæmi siðar um öll hin óleystu atriði.

í sambandi við bráðabirgjðalög þau, er hér liggja fyrir, þykir nefndinni rétt 
að afgreiða í lagaformi samkomulagið um gagnkvæm réttindi íslendinga og Dana 
og um framlengingu fyrst um sinn, þar til samningum er endanlega lokið, um tak- 
m arkaðan fiskveiðarétt Færeyinga við ísland.

Leggur nefndin þvi til að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Á undan 1. gr. komi ný gr. svo hljóðandi:

1. gr. 1. nr. 18 24. marz 1944 verði svolátandi:
Þeir, er danskan ríkisborgararétt hafa öðlazt samkvæmt þeim reglum, er giltu 

fyrir 9. apríl 1940, eða öðlast hann siðar eftir sömu reglum og búsettir voru á 
íslandi 5. marz 1946 eða hafa verið þar búsettir einhvern tima á siðustu 10 ár- 
unum  fy rir þann tíma, skulu, þegar þeir dvelja hér á landi, njóta þess jafn- 
réttis við íslenzka rikisborgara, er þeim var áskilið í 0. gr. sambandslaga ís- 
lands og Danmerkur 30. nóv. 1918.

2. Við 1. gr. frv., er verði 2. g r.:
1 stað „danskra ríkisborgara" o. s. frv. til enda greinarinnar komi: Fær- 

eyingar halda þeim rétti, er þeir hafa haft til fiskveiða með handfæri á þil- 
skipum með eða án gangvéla og opnum bátum hér við land fyrst um sinn, þar 
til samningum er lokið.

3. 2. gr. verði 3. gr.
4. Fyrirsögn frv. verði:

Frum varp til laga um ráðstafanir í sambandi við skilnað Islands og Dan- 
merkur.

Alþingi, ö. okt. 1946.

Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Jóhann Hafstein.
form. fundaskr., frsm.

Hermann Guðmundsson, Jörundur Brynjólfsson.
með fyrirvara hvað snertir 2. gr.


