
sþ. 86. Tillaga til þingsályktunar [71. mál]
um skýrslugjafir fulltrúa Íslands áþjóðaráðstefnum.

Flm.: Ólafur Jóhannesson, Þórarinn Þórarinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að setja reglur um það, með hverjum
hætti fulltrúar Íslands á þjóðaráðstefnum gefi Alþingi skýrslu um störf og ályktanir
á þeim fundum, er þeir sækja, eða að láta, ef þörf krefur, undirbúa löggjöf um
þvílíkar skýrslugjafir.

Greinargerð.

Það fer mjög í vöxt, að Ísland taki þátt i alþjóðasamtökum og sendi fulltrúa
á fjölþjóðlegal' ráðstefnur. Fulltrúar landsins á slíkum ráðstefnum gefa sjálfsagt
ríkisstjórninni skýrslur. Hins vegar hefur það hingað til ekki tíðkast, að skýrslur
þeirra væru lagðar fyrir Alþingi. A þvi þarf að verða breyting, því að á ráðstefnum
þessum er oft fjallað um mikilvæg utanríkismál og alþjóðaskipti, sem æskilegt er,
að Alþingi geti fylgzt með. Það sýnist t. d. sjálfsagt, að Alþingi eigi þess kost að
kynna sér, hvað hinir íslenzku fulltrúar hafa lagt til mála á þvilíkum ráðstefnum
og hver hafi verið afstaða þeirra til tillagna, sem þar komu fram og afgreiddar voru.

Það verður varla um það deilt, að Alþingi á að réttu lagi að ráða mestu um
utanríkisstefnu landsins. Þess vegna er það tryggt með 21. gr. stjórnarskrárinnar,
að mikilvægir milliríkjasamningar séu ekki gerðir án vitunar og vilja Alþingis. Þess
vegna hefur hér einnig verið sett á stofn sérstök þingnefnd. utanrikismálanefnd,
til þess að fjalla um utanríkismál almennt. A því hefur þó orðið mikill misbrestur,
bæði fyrr og síðar, að utanríkismálanefnd hafi fengið þau málefni til meðferðar,
sem rétt hefði verið. Og skýrslur frá fulltrúum landsins á alþjóðlegum þingum og
ráðstefnum munu alls ekki hafa verið fyrir hana lagðar. Hér er þó i fæstum tilfellum
um leyndarmál að ræða. Hér þarf að breyta um starfshætti. Alþingi á að fá tæki-
færi til að skoða og ræða slíkar skýrslur, enda sé þar ekki um leyndarmál að ræða.
Í þessari þingsályktunartillögu er því lagt til, að rikisstjórninni sé falið að setja

reglur um þessar skýrslugjafir til Alþingis eða undirbúa löggjöf um það efni.
Sjálfsagt mætti setja slíkar reglur í forsetaúrskurði, en e. t. v. verður álitið eðlilegra
að taka þær upp i lög. Er gert ráð fyrir þvi, að stjórnin velji þann kostinn. sem
álitinn verður eðlilegri að athuguðu máli. Jafnframt yrði að athuga, hver háttur á
framlagningu væri heppilegastur, t. d. hvort leggja ætti skýrslurnar beint fyrir Al-
þingi og þá i hvaða formi, eða hvort leggja ætti þær fyrst fyrir utanríkismálanefnd,
sem síðan gæti e. t. v. lagt starfsskýrslu fyrir þingið, og gæti þá slík skýrsla orðið
grundvöllur að almennum árlegum umræðum um utanríkismál.

Hér er ekki um að ræða kröfur um óeðlilega skriffinnsku, heldur um sjálfsagða
starfshætti í þingstjórnarlandi.

Fyrir tillögunni verður gerð nánari grein í framsögu.


