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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Islandes 2012. gada progresa ziņojumu un 
perspektīvām pēc notikušajām vēlēšanām
(2013/2932(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar 
Islandi,

– ņemot vērā pievienošanās konferences ar Islandi rezultātus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Paplašināšanās 
stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.-2013. gadā” un tam pievienoto Islandes 2012. gada 
progresa ziņojumu, kas pieņemti 2012. gada 10. oktobrī (COM(2012)0600),

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Islandi un jo īpaši 2010. gada 7. jūlija 
rezolūciju par Islandes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā1, 2011. gada 7. aprīļa 
rezolūciju par Islandes 2010. gada progresa ziņojumu2 un 2012. gada 14. marta rezolūciju 
par Islandes 2011. gada progresa ziņojumu3,

– ņemot vērā 2013. gada 14. janvārī pieņemto vienošanos attiecībā uz sarunu par 
pievienošanos ES vadīšanu pirms parlamenta vēlēšanām, kā arī Progresa partijas un 
Neatkarības partijas 2013. gada 22. maijā pieņemto valdības platformu,

– ņemot vērā Islandes ārlietu ministra Gunnar Bragi Sveinsson un paplašināšanās un 
kaimiņattiecību politikas komisāra Štefan Füle 2013. gada 13. jūnija paziņojumus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Islande atbilst Kopenhāgenas kritērijiem un tā kā 2010. gada 27. jūlijā pēc Padomes 
apstiprinājuma saņemšanas tika sāktas pievienošanās sarunas ar Islandi;

B. tā kā sarunās tikušas atvērtas 27 sadaļas, no kurām 11 uz laiku ir slēgtas;

C. tā kā jaunā ievēlētā Islandes valdība ir apturējusi pievienošanās procesu un patlaban veic 
pievienošanās sarunu un procesu Eiropas Savienībā novērtējumu pirms šo jautājumu 
apspriešanas Altingā; 

D. tā kā Islandes valdība ir paziņojusi, ka pirms tautas referenduma pievienošanās sarunas 
netiks turpinātas,

1 OV C 351 E, 2.12.2011., 73. lpp.
2 OV C 296 E, 2.10.2012., 89. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0084.
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1. norāda, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu un pēc labvēlīga balsojuma 
Altingā Islandes valdība 2009. gada 17. jūlijā iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas 
Savienībā;

2. atzinīgi vērtē perspektīvu uzņemt jaunu dalībvalsti ar labi funkcionējošām demokrātiskām 
tradīcijām, stiprām iestādēm un spēcīgu pilsonisko sabiedrību; 

3. norāda, ka Islandei piemīt laba vispārēja spēja uzņemties dalības saistības, jo īpaši, ņemot 
vērā tās līdzdalību Eiropas Ekonomiskajā zonā;

4. uzsver, ka sarunas noritējušas pārredzami un iekļaujoši, un atzinīgi vērtē 27 sarunu sadaļu 
atvēršanu un 11 sadaļu pagaidu slēgšanu, norādot uz sasniegto virzību pievienošanās 
procesā; 

5. uzsver, ka Eiropas Savienība saglabā ciešu apņēmību turpināt pievienošanās sarunu 
procesu un to pabeigt;

6. norāda, ka nesenās sabiedrības aptaujas rāda, ka vairums islandiešu vēlas pabeigt 
pievienošanās sarunas;

7. norāda, ka Islande joprojām ir uzskatāma par kandidātvalsti;

8. ņem vērā Islandes valdības lēmumu rīkot referendumu, negaidot pievienošanās sarunu 
beigas; ar nepacietību gaida parlamenta diskusijas par pievienošanās sarunu un procesu 
Eiropas Savienībā novērtējumu un šā novērtējuma izskatīšanu Altingā; piedāvā palīdzību 
šāda novērtējuma gatavošanā; cer, ka attiecīgo novērtējumu varēs savlaicīgi pabeigt, un 
gaida jaunus lēmumus par turpmāko rīcību, tostarp lēmumu rīkot vai nerīkot referendumu 
par pievienošanās sarunu turpināšanu; 

9. cer, ka referendums tiks rīkots tuvākajā laika posmā; 

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Altinga priekšsēdētājam un Islandes valdībai.


