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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki, 
þingskjal 635, 340. mál.

Já Ísland á rætur sínar að rekja til undirskriftasöfnunar undir merkjum VIÐ ERUM SAMMÁLA 
vorið 2009 og hafði þann tilgang að sótt yrði um aðild að Evrópusambandinu. Um 15.000 
manns rituðu undir áskorunina og takmarkið náðist þegar Ísland sótti um aðild í júlí 2009.

Já Ísland er samfélag þeirra sem vilja vinna að aðild Íslands að Evrópusambandinu með því 
að stuðla að hagstæðum aðildarsamningi og upplýstri umræðu um aðildina.

Já Ísland telur í samræmi við ofangreint að leiða eigi samningaviðræður við Evrópu- 
sambandið til lykta og bera síðan aðildarsamning undir dóm þjóðarinnar.

Aðild að Evrópusambandinu er umdeild. Hitt er síður umdeilt að ljúka beri aðildarviðræðum, 
viðhorfskannanir liðin misseri sýna það glöggt.

Skýrsla Hagfræðistofnunar og skýrsla Alþjóðamálastofnunar, sem kemur út 7. apríl, hafa báðar 
upplýsandi gildi fyrir umræðuna hér á landi. Skýrslurnar eru gott veganesti þegar fólk gerir 
endanlega upp við sig hvort halda beri viðræðum áfram eða ekki.

Þingsályktunartillaga sú sem hér er til umfjöllunar gerir ráð fyrir að slíta aðildarviðræðum og 
koma þannig í veg fyrir að þjóðin fái með beinum hætti komið að málinu. Þessu er 
yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar algerlega mótfallinn. Kannanir sýna að kjósendur sætta sig 
ekki við annað en að framhald málsins verði borið undir þjóðina.

Rúmlega 53.300, sem er 22% kosningabærra manna, hafa krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um 
hvort ljúka bera viðræðum eða slíta.

Allt sem að framan er rakið bendir eindregið til þess að gjá sé milli þjóðar og þings um 
framhald málsins. Þegar svo stendur á ber Alþingi að stíga varlega til jarðar og gera allt sem í 
þess valdi stendur til þess að ná fram sáttum.

Til þess er bara ein leið fær. Hún er sú að leggja þessa þingsályktunar tillögu strax til hliðar og 
spyrja kjósendur fyrr en seinna þessarar einföldu spurningar:

Vilt þú ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið, sem hófust með ályktun 
Alþingis 16. júlí 2009, eða vilt þú slíta þeim?

Svarið verður skýr leiðarvísir um framhald málsins.

F.h stjórnar JÁ ÍSLAND

— STERKARA ÍS LA N D -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  þjúö meðal þjöda r

Já ísland ersam eiginlegurvettvangur Evrópusinna, einstaklinga og samtaka. Það ersam félag þeirra sem vilja vinna að 
aðild Íslands að Evrópusambandinu með því að stuðla að hagstæðum aðildarsamningi og upplýstri og öfgalausri 
umræðu um aðildina. Félagið Sterkara Ísland annast reksturinn.
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