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(Finlands författningssamlings nr 876/2002)

L a g

Nr 60

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det nordiska
avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap

Given i Helsingfors den 1 november 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Köpenhamn den 14
januari 2002 ingångna avtalet mellan Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige om
genomförande av vissa bestämmelser om
medborgarskap gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 81/2002
UtUB 22/2002
RSv 132/2002

23—2003 430523



(Finlands författningssamlings nr 849/2003)

Republikens presidents förordning

Nr 61

om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om
medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i

avtalet som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 10 oktober 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Det i Köpenhamn den 14 januari 2002

ingångna avtalet mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om genomförande
av vissa bestämmelser om medborgarskap,
vilket riksdagen godkänt den 18 oktober 2002
och vilket republikens president godkänt den
1 november 2002, träder i kraft den 18
oktober 2003 så som därom överenskommits.

2 §
Lagen den 1 november 2002 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i det nordiska
avtalet om genomförande av vissa bestäm-
melser om medborgarskap (876/2002) träder
i kraft den 18 oktober 2003.

3 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 18

oktober 2003.

Helsingfors den 10 oktober 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Finlands författningssamlings nr 850/2003)

Republikens presidents förordning

Nr 62

om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Kirgizistan om Finlands hjälp
i lungsjukdomsprogrammet i Kirgizistan

Given i Helsingfors den 10 oktober 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §
Den i Bishkek den 4 december 2002 mellan

Republiken Finlands regering och Republiken
Kirgizistans regering ingångna överenskom-
melsen om Finlands hjälp i lungsjukdoms-
programmet i Republiken Kirgizistan, som
republikens president har godkänt den 25
november 2002 och gällande vars godkän-
nande noter växlades den 15 september 2003,
träder i kraft den 15 oktober 2003 så som
därom avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 15

oktober 2003.

Helsingfors den 10 oktober 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas på utrikesministeriet, som även
lämnar uppgifter om den på finska och svenska.)
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