
Sþ. 40. Breytingartillögur
við tillögu lil þingsályktunar uiu lieimild fyrir rikisstjórnina til að gera sainning við 
Bandaríki Ameríku um niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o. fl.

Frá fyrsta minni hl. utanríkismálanefndar.
I. Tillgr. orðist svo:

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að gera samning við rikisstjórn  
Bandarikja Norður-Ameriku um afnot K eflavíkurflugvallarins á þeim grund- 
velli, sem lagður er hér á eftir:
1. Rikisstjórn íslands og rikisstjórn Bandaríkjanna fallast á, að herverndar- 

sainningurinn, sem gerður var 1. júlí 1941, sé úr gildi fallinn.
2. Flugvallahverfið við Iveflavík og flugvellirnir, sem hér eftir nefnast flug- 

völlurinn, ásamt öllum óhreyfanlegum mannvirkjum, er Bandaríkin hafa 
reist þar og talin verða upp í sam eiginlegri skrá, er islenzk og bandarísk  
yfirvöld skulu gera samtíinis afhendingu flugvallarins, skulu afhent íslenzku  
rikisstjórninni. Skal flugvöllurinn þá verða skýlaus eign íslenzka rikisins 
samkvæmt þeim  skuldbindingum, er Bandaríkin hafa áður tekizt á hendur 
þar að lútandi.

3. Stjórn Bandaríkjanna flytur á brott svo fljótt sem auðið er allt herlið, þ. e. 
landher, sjólið og flugher, sem nú er á Islandi, og sé brottflutningnum að 
vallarins.

4. Umferðarréttindi og réttindi til lendingar og nauðsvnlegrar viðdvalar á flug- 
vellinum  i Keflavík skal veita flugförum þeim, sem rekin eru af Banda- 
ríkjastjórn eða á hennar vegum í sambandi við framkvæmd þeirrar skyldu, 
er Bandarikin hafa tekizt á hendur vegna herstjórnar og eftirlits i Þýzka- 
landi. Skal stjórn íslands halda uppi þeirri starfsemi, þeim tækjum og því 
starfsliði, sem nauðsynlegt er i þessu skyni. A meðan og að svo miklu leyti 
sem íslendinga skortir æft starfslið til rekstrar flugvallarins, tekur stjórn 
Bandaríkjanna á sig þá skyldu að útvega starfslið til viðbótar, eftir því sem  
íslenzka rikisstjórnin þarfnast, til þess að tryggja öruggan rekstur flug- 
vallarins. Stjórn Bandaríkjanna greiði íslenzku rikisstjórninni allan þann 
kostnað, sem af þessu leiðir.

5. Kostnað þann, sein leiðir af framkvæmd þessa samnings, skal stjórn Banda- 
rikjanna greiða íslenzku rikisstjórninni, og skal um það gerður sérstakur 
samningur, er öðlist gildi samtimis þessuin.

6. Samningur þessi skal gilda á meðan á stjórn Bandaríkjanna hvilir sú skuld- 
binding að halda uppi herstjórn og eftirliti i Þýzkalandi; þó má hvor stjórnin  
iim sig hvenær sein er eftir að 1 ár er liðið frá gildistöku samnings þessa, 
fara fram á endurskoðun hans. Skulu þá stjórnirnar hefja viðræður svo 
fljótt sem auðið er. Leiði slikar viðræður eigi til sainkomulags innan sex 
mánaða frá því að fyrst kom fram beiðni um endurskoðun, er hvorri stjórn 
um sig lieimilt, hvenær sem er að þeim tima liðnuni, að tilkynna skriflega 
þá fyrirætlun sína að segja upp samningnum. Skal samningurinn þá falla 
úr gildi 12 mánuðum eftir dagsetningu slikrar uppsagnar.

Samningur sá, er gerður verður samkva>mt þessari þingsályktun, skal 
lagður fyrir Alþingi til fullnaðarsam þykkis.

II. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um heimild fyrir ríUisstjórnina til að gera samn- 

ing við Bandaríki Norður-Ameriku um afnot Iveflavikurflugvallarins.


