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Europaparlamentets resolution om 2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna 
efter valet
(2013/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 17 juni 2010 om att inleda 
anslutningsförhandlingar med Island,

– med beaktande av resultaten av anslutningskonferenserna med Island,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet, Strategi 
för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2012)0600), samt 2012 års 
framstegsrapport om Island, som antogs den 10 oktober 2012,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Island, i synnerhet resolutionen av den 
7 juli 2010 om Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen1, resolutionen av 
den 7 april 2011 om 2010 års framstegsrapport om Island2 och resolutionen av den 
14 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Island3,

– med beaktande av överenskommelsen om hanteringen av EU:s anslutningsförhandlingar 
inför parlamentsval, som antogs den 14 januari 2013, och av den regeringsplattform som 
Framstegspartiet och Självständighetspartiet antog den 22 maj 2013,

– med beaktande av den förklaring som Islands utrikesminister, Gunnar Bragi Sveinsson, 
och kommissionsledamoten med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, Štefan 
Füle, avgav den 13 juni 2013, 

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Island uppfyller Köpenhamnskriterierna, och anslutningsförhandlingarna med Island 
inleddes den 27 juli 2010 efter rådets godkännande.

B. Hittills har 27 kapitel öppnats för förhandlingar. Av dem har 11 kapitel avslutats 
preliminärt.

C. Den nyvalda isländska regeringen har skjutit upp anslutningsprocessen och ämnar 
utvärdera anslutningsförhandlingarna och utvecklingen i EU inför en diskussion i 
Alltinget om dessa frågor. 

D. Den isländska regeringen har förklarat att fortsatta anslutningsförhandlingar kan bli 
föremål för en nationell folkomröstning efter det att diskussionen om utvärderingen av

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0278.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0150.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0084.
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anslutningsförhandlingarna har avslutats i parlamentet. I detta skede anger man dock inte 
något tydligt tidsschema. 

1. Europaparlamentet konstaterar att den isländska regeringen i enlighet med artikel 49 och 
efter en tillstyrkande omröstning i Alltinget ansökte om medlemskap i Europeiska unionen 
den 17 juli 2009.

2. Europaparlamentet ser positivt på utsikten att få en ny medlemsstat med en välfungerande 
demokratisk tradition, starka institutioner och ett starkt civilsamhälle. 

3. Europaparlamentet konstaterar att Island har en allmänt god förmåga att påta sig de 
skyldigheter som ett medlemskap medför, särskilt tack vare landets deltagande i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4. Europaparlamentet understryker att anslutningsförhandlingarna har förts på ett 
insynsvänligt och allomfattande sätt, och välkomnar att man öppnat 27 kapitel för 
förhandlingar samt preliminärt avslutat 11 kapitel, vilket är ett tecken på de utmärkta 
framsteg som gjorts under anslutningsförfarandet. 

5. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen är fullt besluten att fortsätta 
anslutningsförhandlingarna och fullfölja denna process.

6. Europaparlamentet beklagar regeringens beslut att inte invänta slutförandet av 
anslutningsförhandlingarna innan man genomför folkomröstningen.

7. Det är Europaparlamentets förhoppning att folkomröstningen hålls inom överskådlig tid.

°
°      °

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
Alltingets talman samt till den isländska regeringen.


