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Az Izlandról szóló 2012. évi eredményjelentés és a választások utáni kilátások   

Az Európai Parlament 2014. január 16-i állásfoglalása az Izland által elért eredményekről 

szóló 2012-es jelentésről és a választások utáni kilátásokról (2013/2932(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, 

– tekintettel az Európai Tanács 2010. június 17-i határozatára az Izlanddal folytatandó 

csatlakozási tárgyalások megnyitásáról, 

– tekintettel az Izlanddal folytatott csatlakozási konferencia eredményeire, 

– tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2012–2013” 

című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére és az ahhoz 

kapcsolódó, 2012. október 10-én elfogadott, az Izland által elért eredményekről szóló 

2012. évi jelentésre (COM(2012)0600), 

– tekintettel az Izlandról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az Izland európai 

uniós tagság iránti kérelméről szóló 2010. július 7-i állásfoglalásra1, az Izlandról szóló 

2010-es országjelentésről szóló 2011. április 7-i állásfoglalására2 és az Izland által elért 

haladásról szóló 2011. évi jelentésről szóló 2012. március 14-i állásfoglalására3, 

– tekintettel az uniós csatlakozási tárgyalásoknak a 2014-es parlamenti választásokra 

történő előkészületek idején történő irányításáról szóló, 2013. január 14-én elfogadott 

megállapodásra, valamint a Progresszív Párt és a Függetlenségi Párt által 2013. május 

22-én megrendezett kormányzati platformra, 

– tekintettel az izlandi külügyminiszter, Gunnar Bragi Sveinsson és a bővítésért és az 

európai szomszédságpolitikáért felelős biztos, Štefan Füle 2013. június 13-i 

nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel Izland teljesíti a koppenhágai kritériumokat, és a Tanács jóváhagyását követően, 

2010. július 27-én megkezdődtek az országgal a csatlakozási tárgyalások; 

B. mivel 27 tárgyalási fejezet megnyitására került sor, amelyből 11 fejezetet ideiglenesen 

lezártak; 

C. mivel az újonnan megválasztott izlandi kormány felfüggesztette a csatlakozási 

folyamatot, és jelenleg a csatlakozási tárgyalások és az Európai Unión belüli 

fejlemények értékelése folyik az izlandi parlamentben (az Althingiben) e kérdésben 

tartandó vita céljából;  
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D. mivel az izlandi kormány kinyilvánította, hogy a csatlakozási tárgyalásokat nem 

folytatják egy előzetes népszavazás nélkül; 

1. megjegyzi, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke értelmében és az 

Althingiben tartott szavazás pozitív eredményét követően az izlandi kormány 2009. 

július 17-én az uniós tagság iránti kérelmet nyújtott be; 

2. üdvözli annak lehetőségét, hogy olyan ország váljon új uniós tagállammá, amely jól 

működő demokratikus hagyományokkal, erős intézményekkel és civil társadalommal 

rendelkezik;  

3. megállapítja, hogy különösen az Európai Gazdasági Térségben való tagságának 

köszönhetően Izland megfelelő általános képességgel rendelkezik a tagsággal járó 

kötelezettségek teljesítésére; 

4. hangsúlyozza a csatlakozási tárgyalások átlátható és átfogó lefolytatását, továbbá 

üdvözli a 27 tárgyalási fejezet megnyitását és a 11 fejezet átmeneti lezárását, ami a 

csatlakozási folyamat megfelelő előrehaladását jelzi;  

5. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió továbbra is teljes mértékben elkötelezte magát a 

csatlakozási tárgyalási folyamat folytatása és végigvitele mellett; 

6. megjegyzi, hogy a közelmúltban végzett közvélemény-kutatások szerint az izlandiak 

többsége a csatlakozási tárgyalások folytatását és lezárását kívánja; 

7. megjegyzi, hogy Izlandot továbbra is a csatlakozni kívánó ország kategóriába sorolják; 

8. tudomásul veszi az izlandi kormány azon döntését, hogy a népszavazás 

megrendezésével nem várja meg a csatlakozási tárgyalások végét; várakozással tekint 

a csatlakozási tárgyalások, valamint az Európai Unión belüli fejlemények értékeléséről 

szóló parlamenti vita és az értékelés Althingi általi felülvizsgálata elé; felajánlja 

segítségét az értékelés elkészítéséhez; abbéli reményének ad hangot, hogy a vonatkozó 

értékelés időben elkészíthető, és várja a jövőbeli lépésekkel kapcsolatos további 

döntések meghozatalát, ideértve annak eldöntését, hogy a csatlakozási tárgyalások 

folytatásáról szóló népszavazásra sor kerül-e vagy sem;  

9. reméli, hogy a népszavazást belátható időn belül megrendezik;  

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Althingi elnökének és az 

izlandi kormánynak. 

 

 


