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UMSÖGN KRISTJÁNS J. JÓNSSONAR UM NEÐANGREINT ÞINGSKJAL OG TILLÖGU 
TIL ÞINGSÁLYKTUNAR

Þingskjal 635 —  340. mál.

Tillaga til þingsályktunar

um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu og um eflingu 
samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki.

(Lögð fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.)

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. 
Jafnframt ályktar Alþingi að ekki skuli sótt um aðild að Evrópusambandinu á nýjan leik án þess að fyrst fari 
fram þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort íslenska þjóðin stefni að aðild að Evrópusambandinu.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að treysta tvíhliða samskipti og samvinnu við Evrópusambandið og 
Evrópuríki.

Umsögn:

Ég tel að þá þegar í fyrstu málsgrein tillögunnar komi fram of afgerandi aðgerð við að draga til baka umsókn 
Íslands að Evrópusambandinu. Þrátt fyrir að umsókn hafi verið hrint í framkvæmd af fyrrverandi ríkisstjórn 
án undangenginnar þjóðaratkvæðagreiðlu þá er skoðun mín sú að það að draga umsóknina til baka sé of langt 
gengið.

Það er ljóst að núverandi ríkisstjórn með meirihluta Alþingis á bak við sig hefur ekki áhuga á að vinna frekar 
að umsókn Íslands að Evrópusambandinu. Þrátt fyrir það tel ég að ríkisstjórnin megi ekki láta henda að 
dyrum sé lokað og læst á eftir sér. Þar sem mér virðist líklegt að þeir flokkar, sem nú njóta meirihluta á 
Alþingi og sitja í stjórn muni ekki verða í sömu aðstöðu að næstu Alþingiskosningum liðnum, tæki nýtt 
aðilildarferli með umsókn til Evrópusambandsins of langan tíma, ef til vill mælt í árum. Ég tel því að það að 
draga til baka umsóknina sé óviljaverk til tjóns, sem beri að forðast. Réttara væri að fyrsta málsgrein 
tillögunnar hljóði svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni með samningum við stækkunarstjórn Evrópusambandsins að umsókn 
Íslands að Evrópusambandinu skuli haldið óvirkri meðan núverandi ríkisstjórn fer með völd á Íslandi. Ef til 
þess kemur að hagfellt teljist að endurvekja umsóknarferlið þá verði það unnt án frekari tafa.

Varðandi síðari setningu fyrstu málsgreinar (Jafnframt ályktar Alþingi o.s.frv.) vil ég einnig gjalda varhug 
við orðalaginu. Legg ég til að sú setning hljóði svo:

Jafnframt ályktar Alþingi að ríkisstjórnin skuli svo fljótt sem auðið er boða til þjóðaratkvæðagreiðslu sem 
ótvírætt sýni afstöðu kjósenda til framhalds viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu eða vilja 
þjóðarinnar til að frekari viðræður eigi sér ekki stað á kjörtímabili núverandi ríkisstjórnar.

Að því er varðar síðari málsgrein tillögunnar (Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni o. s. frv.) hef ég engar 
athugasemdir þar um enda tel ég a treysta og efla þurfi nefnd samskipti og eina miklu nánari samvinnu við 
þjóðir Evrópu.


