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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2012 dwar l-
Islanda
(2012/0000(RSP))

il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 biex jinfetħu n-
negozjati dwar l-adeżjoni mal-Islanda,

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Konferenzi dwar l-Adeżjoni mal-Islanda,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bl-isem "L-Istrateġija ta' Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2013" u r-Rapport ta’ 
Progress tal-2012 dwar l-Islanda, adottati fl-10 ta’ Ottubru 2012 (COM(2012)0600),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Islanda, u b'mod partikulari r-
riżoluzzjoni tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Islanda għal adeżjoni mal-Unjoni 
Ewropea, ir-riżoluzzjoni tas-7 ta' April 2011 dwar ir-rapport ta' progress 2010 dwar l-
Islanda u r-riżoluzzjoni tal-14 ta' Marzu 2012 dwar ir-rapport ta' progress 2011 dwar l-
Islanda,

– wara li kkunsidra l-laqgħat tal-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-Islanda tissodisfa l-kriterji ta’ Kopenħagen, u n-negozjati dwar l-adeżjoni mal-
Islanda bdew fis-27 ta’ Lulju 2010 wara l-approvazzjoni mill-Kunsill;

B. billi nfetħu għan-negozjati 21 kapitolu, li minnhom 10 ngħalqu fuq bażi provviżorja; 

C. billi, hekk kif ġie enfasizzat permezz tal-kunsens imġedded dwar it-tkabbir, il-progress ta’ 
kull pajjiż lejn is-sħubija mal-Unjoni Ewropea huwa bbażat fuq il-mertu,

D. billi l-Islanda diġà qed tikkoopera mill-qrib mal-UE bħala membru taż-Żona Ekonomika 
Ewropea (ŻEE), il-Ftehimiet ta’ Schengen u r-Regolament Dublin II, u diġà adottat parti 
sinifikanti tal-acquis;

E. billi l-Islanda tikkontribwixxi għall-koeżjoni u s-solidarjetà Ewropea permezz tal-
Mekkaniżmu Finanzjarju fil-kuntest taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u tikkoopera 
mal-UE fl-operazzjonijiet għaż-żamma tal-paċi u għall-ġestjoni tal-kriżijiet;

F. billi l-objettiv iddikjarat tal-awtoritajiet tal-UE hu li jippreżentaw pakkett ta' negozjazzjoni 
finali li jkun iqis l-ispeċifiċitajiet u l-aspettativi tal-Islanda, waqt li jissalvagwardja 
kompletament il-prinċipji u l-acquis tal-Unjoni;

Rimarki ġenerali
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1. Ifakkar li l-kriterji ta' Kopenħagen u l-kapaċità ta' integrazzjoni tal-Unjoni jipprovdu l-
bażi għall-adeżjoni mal-UE;

2. Jilqa' l-fatt li nfetaħ għadd sinifikatti ta' kapitoli għan-negozjazzjoni, fatt li jindika l-
progress tajjeb li sar fil-proċess ta' adeżjoni; iħeġġeġ lill-Islanda tkompli taħdem biex 
tikseb il-parametri ta' referenza għall-egħluq tal-kapitoli applikabbli; jikkunsidra li hu 
importanti li jinħolqu l-kundizzjonijiet biex jitlestew in-negozjati meta ż-żewġ naħat 
ikunu preparati u wara eżami bir-reqqa tal-kapitoli kollha li jkun fadal, sabiex jiġi żgurat li 
l-adeżjoni tagħha se tkun suċċess;

Kriterji politiċi

3. Jilqa' l-prospettiva li, bħala Stat Membru ġdid tal-UE, se jkollna pajjiż bi tradizzjoni 
demokratika li taħdem tajjeb, b'istituzzjonijiet b'saħħithom u b'soċjetà ċivili;

4. Jieħu nota tar-riżultati tar-referendum konsultattiv li sar fl-20 ta' Ottubru 2012 dwar il-
proposti mill-Kunsill Kostituzzjonali għal abbozz ta' Att Kostituzzjonali, fejn il-
maġġoranza tal-popolazzjoni Islandiża esprimiet ir-rieda li l-ħidma tal-Kunsill tintuża 
bħala bażi għal abozz ta' kostituzzjoni ġdida;

5. Ifaħħar lill-Islanda għar-riżultati tajbin li kisbet fis-salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem 
u biex jiġi żgurat livell għoli ta’ kooperazzjoni mal-mekkaniżmi internazzjonali għall-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota b'sodisfazzjoni li qed jitħejja Pjan ta' Azzjoni 
Nazzjonali għar-Rispett tad-Drittijiet tal-Bniedem;

6. Jikkunsidra li l-Islanda tibbenefika minn sistema ġudizzjarja effiċjenti u indipendenti u 
jilqa' l-progress li sar fir-rigward tal-politiki kontra l-korruzzjoni u lejn l-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Investigattiv Speċjali; jilqa' wkoll it-tisħiħ tal-
Awtorità għas-Superviżjoni Finanzjarja;

7. Ifakkar fl-istedina tiegħu lill-awtoritajiet Islandiżi biex jarmonizzaw id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE fir-rigward tad-dritt tagħhom li jivvutaw fl-elezzjonijiet lokali fl-Islanda;

8. Jinnota għal darba oħra t-tħassib tiegħu dwar il-qasma politika fi ħdan il-gvern u fi ħdan 
il-partiti politiċi rigward is-sħubija mal-UE u jesprimi t-tama tiegħu għal dibattitu 
kostruttiv fil-kampanja imminenti għall-elezzjoni għall-Parlament, li hi mbassra għar-
Rebbiegħ tal-2013;

9. Jinnota bi pjaċir li għadd sinifikanti ta' Islandiżi huma favur it-tkomplija tan-negozjati 
dwar l-adeżjoni; jilqa' t-tmexxija trasparenti u inklużiva min-naħa tal-gvern tal-proċess ta' 
negozjazzjoni u l-appoġġ tiegħu għal dibattitu dwar l-adeżjoni mal-UE, kif ukoll l-
involviment tas-soċjetà Islandiża fid-diskussjonijiet pubbliċi dwar is-sħubija mal-UE;

Kriterji ekonomiċi

10. Jilqa' r-rabtiet mill-qrib li l-Islanda għandha mal-UE f'termini ekonomiċi; jisħaq fuq il-fatt 
li l-UE hi l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Islanda u l-fornitur prinċipali ta' Investiment 
Dirett Barrani;
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11. Ifaħħar lill-Islanda għall-preċedenti ġeneralment sodisfaċenti tagħha fl-implimentazzjoni 
tal-obbligi tagħha relatati maż-ŻEE; jinnota li l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA niedet 
proċedimenti kontra l-Islanda fil-Qorti tal-EFTA f'għadd ta' każi;

12. Jinnota bi pjaċir il-progress ekonomiku tajjeb li kisbet l-Islanda minn meta faqqgħet il-
kriżi ekonomika u finanzjarja; jieħu nota tat-tendenza ta' tkabbir reali tal-PDG u tal-
konsolidament tal-politika baġitarja, li kienu ta' appoġġ għal tnaqqis gradwali tar-rata ta' 
inflazzjoni; jinnota wkoll it-tnaqqis gradwali fir-rata tal-qgħad;

13. Jinsab imħasseb li l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-Islanda għat-tneħħija tal-kontrolli 
fuq il-kapital qed tavvanza bil-mod u b'suċċess limitat u jfakkar li t-tneħħija tal-kontrolli 
fuq il-kapital hi rekwiżit importanti għall-adeżjoni tal-pajjiż mal-UE; jilqa' f'dan ir-
rigward it-twaqqif ta' Grupp Ad Hoc dwar it-Tneħħija tal-Kontrolli fuq il-Kapital tal-
Islanda, grupp li jikkonsisti minn rappreżentanti tal-Gvern Islandiż u tal-Kummissjoni bis-
sehem tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Fond Monetarju Internazzjonali u jistenna bil-
ħerqa r-riżultati ta' ħidmiethom;

Kapaċità ta' adozzjoni tal-obbligi tas-sħubija

14. Jinnota li l-Islanda għandha kapaċità ġenerali tajba biex tadotta l-obbligi tas-sħubija;

15. Jilqa' l-liġi l-ġdida dwar is-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, kif ukoll il-preċedenti tal-Islanda 
f'dan il-qasam; jemmen li l-Islanda tista' tagħti kontribut prezzjuż għall-politiki tal-UE 
minħabba l-esperjenza tagħha; jinsab ukoll konvint li kooperazzjoni eqreb f'dan il-qasam 
jista' jkollha impatt pożittiv fuq l-investiment u għaldaqstant fuq il-qagħda ekonomika u l-
qagħda tal-impjiegi fl-Islanda u fl-UE, u għalhekk iħeġġeġ inizjattivi bħal dik għall-eżami 
tal-possibilità li s-sistema tal-enerġija Islandiża tiġi konnessa ma' dik tal-Ewropa 
kontinentali permezz ta' kejbil taħt il-baħar;

16. Ifakkar li t-tilwima dwar il-kwistjoni Icesave għadha ma ġietx riżolta f'dan l-istadju u li l-
kawża li l-ASE fetħet kontra l-Islanda talli kisret il-Ftehim dwar iż-ŻEE qiegħda quddiem 
il-Qorti tal-EFTA; jilqa' madankollu t-tliet pagamenti parzjali li saru mill-Kumitat ta' 
riżoluzzjoni ta' Landsbanki Íslands hf. lill-kredituri prijoritajiet fl-istralċ ta' Landsbanki 
Íslands hf.; jieħu nota tal-intervent tal-Kummissjoni quddiem il-Qorti tal-EFTA; jisħaq 
fuq il-fatt li l-kwistjoni Icesave trid tiġi riżolta apparti min-negozjati dwar l-adeżjoni u ma 
tistax tkun ta’ xkiel li jimpedixxi l-proċess tal-adeżjoni tal-Islanda;

17. Jinnota li għad fadal xi nuqqasijiet f'oqsam bħas-servizzi finanzjarji, is-sikurezza tal-ikel u 
l-moviment liberu tal-kapital; jisħaq fuq il-ħtieġa li jitnaqqsu l-ostakli għad-dħul fis-suq 
f'xi setturi tal-ekonomija;

18. Jilqa' l-preparamenti mill-awtoritajiet Islandiżi fil-qasam tal-Politika Agrikola u Rurali bit-
tfassil ta' strateġija sabiex tiġi żgurata konformità sħiħa mal-acquis taħt il-Kapitolu 11 
(Agrikoltura u Żvilupp Rurali) sa dakinhar tal-adeżjoni, waqt li jitqiesu ċ-ċirkustanzi 
speċifiċi għall-agrikoltura fl-Islanda, li permezz tagħha ssodisfaw il-parametru ta' 
referenza inizjali għal dan il-kapitolu;

19. Jistieden, filwaqt li jqis il-fatt li kemm il-Politika Komuni tas-Sajd, kif ukoll il-politika 
Islandiża dwar is-sajd qegħdin attwalment jiġu riveduti, lill-Islanda u lill-UE jittrattaw dan 
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il-kapitolu tan-negozjati b’mod kostruttiv bil-għan li tinstab soluzzjoni sodisfaċenti 
reċiproka għall-ġestjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u l-prevenzjoni ta' 
prattiċi ta' sajd insostenibbli fi ħdan l-acquis li kien applikabbli dak iż-żmien;

20. Jilqa' bi pjaċir l-egħluq provviżorju tal-Kapitolu 31 (Politika Estera, ta' Sigurtà u ta' 
Difiża) bħala waqt simboliku importanti fil-proċess tal-adeżjoni tal-Islanda mal-UE peress 
li jindika l-fatt li d-dispożizzjonijiet fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jirregolaw il-
Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni ma jippreġudikawx in-natura speċifika tal-politika 
ta' sigurtà u ta' difiża tal-Islanda bħala pajjiż mingħajr forzi armati; jilqa’ l-appoġġ li l-
Islanda għadha tagħti għall-operazzjonijiet ċivili tal-PSDK u l-allinjament tagħha mal-
maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet u d-deċiżjonijiet fil-qasam tal-PESK;

°
°      °

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, 
lill-President tal-Althingi u lill-Gvern tal-Islanda.


