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A. A SZERZŐDÉSEK RENDELKEZÉSEIRE VONATKOZÓ 
NYILATKOZATOK 

1. Nyilatkozat az Európai Unió Alapjogi Chartájáról 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája, amely jogilag kötelező erővel bír, megerősíti az alapvető jogokat 
úgy, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
biztosítja, és ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek. 

A Charta nem terjeszti ki az uniós jog alkalmazási körét az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz 
létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a Szerződésekben megha
tározott hatásköröket és feladatokat. 

2. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének 
(2) bekezdéséről 

A Konferencia egyetért abban, hogy az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményhez történő csatlakozására az uniós jog sajátosságainak megőrzése mellett 
kell, hogy sor kerüljön. Ezzel összefüggésben a Konferencia megállapítja, hogy az Európai Unió 
Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága rendszeresen párbeszédet folytat egymással, amely 
párbeszéd az Európai Uniónak az említett egyezményhez történő csatlakozásakor megerősíthető. 

3. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkéről 

Az Unió figyelemmel lesz azon kis területű országok sajátos helyzetére, amelyek közelségükből 
adódóan különleges kapcsolatot tartanak fenn vele. 

4. Nyilatkozat az Európai Parlament összetételéről 

Az Európai Parlamentben a további képviselői hely Olaszországot illeti. 

5. Nyilatkozat az Európai Parlament összetételéről szóló 
határozattervezettel kapcsolatos európai tanácsi politikai megállapodásáról 

Az Európai Tanács politikai megállapodást fog elérni az Európai Parlament javaslata alapján az 
Európai Parlamentnek a 2004-2009-es megbízatási időszakra vonatkozó összetételéről szóló felül
vizsgált határozattervezetre vonatkozóan.
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6. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikkének (5) és 
(6) bekezdéséről, 17. cikkének (6) és (7) bekezdéséről, valamint 18. cikkéről 

Az Európai Tanács, illetve a Bizottság elnöki posztjának, illetve az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselői posztjának betöltésére kijelölt személyek kiválasztása során kellő figyelmet kell fordítani 
az Unió, illetve a tagállamok földrajzi és demográfiai sokfélesége tiszteletben tartásának szükséges
ségére. 

7. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének 
(4) bekezdéséről és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

238. cikkének (2) bekezdéséről 

A Konferencia kijelenti, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (4) bekezdésének és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó 
határozatot a Tanács a Lisszaboni Szerződés aláírásának időpontjában fogadja el, és a határozat az 
említett szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba. A határozattervezet szövege a következő: 

A Tanács határozattervezete 

az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (4) bekezdésének és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke (2) bekezdésének egyrészről 2014. 

november 1. és 2017. március 31. közötti, másrészről 2017. április 1-jétől 
kezdődő végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

mivel: 

(1) Helyénvaló az olyan rendelkezések elfogadása, amelyek biztosítják a zavartalan átmenetet a 
Tanács – az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében megha
tározott, és 2014. október 31-ig továbbra is alkalmazandó – minősített többségi döntéshozatali 
rendszere és a 2014. november 1-jétől hatályba lépő, az Európai Unióról szóló szerződés 
16. cikkének (4) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke 
(2) bekezdésében előírt szavazási rendszer között, beleértve a 2017. március 31-ig tartó átme
neti időszak folyamán az említett jegyzőkönyv 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított 
egyedi rendelkezéseket is. 

(2) Felidézendő, hogy a Tanács minden erőfeszítést megtesz a minősített többséggel meghozott 
határozatok demokratikus legitimációjának megerősítésére,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. szakasz 

A 2014. november 1. és 2017. március 31. között alkalmazandó rendelkezések 

1. cikk 

Ha a 2014. november 1. és 2017. március 31. közötti időszakban a Tanácsnak az Európai Unióról 
szóló szerződés 16. cikke (4) bekezdése első albekezdésének vagy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 238. cikke (2) bekezdésének alkalmazása szerinti blokkoló kisebbség létrejöttéhez 
szükséges 

a) népesség legalább háromnegyedét, vagy 

b) tagállamok számának legalább háromnegyedét 

képviselő tagjai jelzik, hogy kifogásolják valamely aktusnak a Tanács által minősített többséggel 
történő elfogadását, a Tanács megvitatja a kérdést. 

2. cikk 

A Tanács e tárgyalások során minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ésszerű határidőn 
belül és az uniós jog által meghatározott kötelező határidők sérelme nélkül kielégítő megoldást 
találjon a Tanácsnak az 1. cikkben említett tagjai által felvetett aggodalmakat illetően. 

3. cikk 

Ennek érdekében a Tanács elnöke a Bizottság segítségével és a Tanács eljárási szabályzatának tiszte
letben tartásával minden olyan szükséges kezdeményezést megtesz, amely a Tanácson belüli 
megegyezés szélesebb alapokra helyezését segíti elő. A Tanács tagjai segítik a Tanács elnökét. 

2. szakasz 

A 2017. április 1-jétől alkalmazandó rendelkezések 

4. cikk 

Ha 2017. április 1-jétől a Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (4) bekezdése első 
albekezdésének vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke (2) bekezdésének 
alkalmazása szerinti blokkoló kisebbség létrejöttéhez szükséges 

a) népesség legalább 55 %-át, vagy 

b) tagállamok számának legalább 55 %-át
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képviselő tagjai jelzik, hogy ellenezni kívánják valamely aktusnak a Tanács által minősített többséggel 
történő elfogadását, a Tanács megvitatja a kérdést. 

5. cikk 

A Tanács e tárgyalások során minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ésszerű határidőn 
belül és az uniós jog által meghatározott kötelező határidők sérelme nélkül kielégítő megoldást 
találjon a Tanácsnak a 4. cikkben említett tagjai által felvetett aggodalmakat illetően. 

6. cikk 

Ennek érdekében a Tanács elnöke a Bizottság segítségével és a Tanács eljárási szabályzatának tiszte
letben tartásával minden olyan szükséges kezdeményezést megtesz, amely a Tanácson belüli 
megegyezés szélesebb alapokra helyezését segíti elő. A Tanács tagjai segítik a Tanács elnökét. 

3. szakasz 

A határozat hatálybalépése és alkalmazása 

7. cikk 

Ez a határozat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba. 

8. Nyilatkozat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontjában az 
Európai Tanács és a Külügyek Tanácsa elnökségével kapcsolatban meg- 

hozandó gyakorlati intézkedésekről 

Amennyiben a Lisszaboni Szerződés 2009. január 1. után lépne hatályba, a Konferencia felkéri 
egyrészt az adott időpontban a Tanács féléves elnökségét betöltő tagállam illetékes hatóságait, 
másrészt az Európai Tanács elnökének megválasztott személyt és az Unió külügyi és biztonságpo
litikai főképviselőjének kinevezett személyt, hogy – a következő féléves elnökséggel konzultálva – 
hozza meg azon szükséges konkrét intézkedéseket, amelyek mind anyagi, mind szervezeti szem
pontból lehetővé teszik az Európai Tanács és a Külügyek Tanácsa elnökségének zökkenőmentes 
átadását.
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9. Nyilatkozat a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi 
határozatra vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének 

(9) bekezdéséről 

A Konferencia kijelenti, hogy a Tanácsnak a Lisszaboni Szerződés aláírásával egy időben meg kell 
kezdenie a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló határozat végrehajtásával kapcsolatos eljárásokat 
megállapító határozat kidolgozását, valamint az azt követő hat hónapon belül meg kell adnia 
politikai jóváhagyását. Az Európai Tanács határozattervezete, amelynek elfogadására az említett szer
ződés hatálybalépésének napján kerül sor, a következő: 

Az Európai Tanács határozatának tervezete 

a Tanács elnökségének gyakorlásáról 

1. cikk 

(1) A Tanács elnökségének feladatait, a Külügyek Tanácsa formáció kivételével, a tagállamok előre 
meghatározott hármas csoportokban, 18 hónapon keresztül látják el. Az említett csoportokat egy, a 
tagállamok egyenjogúságán alapuló rotációs rendszer szerint kell összeállítani, figyelembe véve a 
tagállamok különbözőségét és az Unión belüli földrajzi egyensúlyt. 

(2) A csoport tagjai – a Külügyek Tanácsa formáció kivételével – valamennyi tanácsi formáció 
elnökségét hathónapos időszakonként, egymást váltva látják el. A csoport többi tagja közös program 
alapján segíti az elnökséget az összes feladata ellátásában. A csoport tagjai egymás között eltérő 
szabályokat is megállapíthatnak. 

2. cikk 

A tagállamok kormányainak képviselőiből álló Állandó Képviselők Bizottságának elnökségét az Álta
lános Ügyek Tanácsa elnökségét ellátó tagállam egy képviselője látja el. 

A Politikai és Biztonsági Bizottság elnökségét az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
egy képviselője látja el. 

Ha a 4. cikkel összhangban elfogadott határozat eltérően nem rendelkezik, a különböző tanácsi 
formációk előkészítő szerveinek elnökségét – a Külügyek Tanácsa formáció kivételével – a csoportnak 
az adott formáció elnökségét ellátó tagja látja el. 

3. cikk 

Az Általános Ügyek Tanácsa a Bizottsággal együttműködve többéves program keretében gondoskodik 
a Tanács különböző formációiban folyó munka összhangjáról és folyamatosságáról. Az elnökség 
feladatait ellátó tagállamok a Tanács Főtitkárságának segítségével meghozzák a Tanács munkájának 
megszervezését és kielégítő működését segítő rendelkezéseket.
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4. cikk 

A Tanács határozatban megállapítja az e határozat alkalmazására vonatkozó intézkedéseket. 

10. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkéről 

A Konferencia úgy ítéli meg, hogy amikor a Bizottságban már nem mindegyik tagállam képviselteti 
magát állampolgárával, a Bizottságnak kiemelt figyelmet kell fordítania annak szükségességére, hogy a 
tagállamok összességével való kapcsolatában biztosítsa a teljes átláthatóságot. Ennek megfelelően a 
Bizottságnak valamennyi tagállammal szoros kapcsolatot kell tartania, függetlenül attól, hogy van-e 
olyan állampolgára, aki a Bizottság tagja, és ezzel összefüggésben különös figyelmet kell fordítania 
annak szükségességére, hogy valamennyi tagállammal megossza az információkat, és azokkal konzul
táljon. 

A Konferencia továbbá úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak meg kell tennie minden szükséges 
intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállam – ideértve azokat a tagállamokat 
is, amelyeknek nincs olyan állampolgára, aki a Bizottság tagja – politikai, társadalmi és gazdasági 
realitásait teljes mértékben figyelembe vegye. Ezen intézkedések egyikeként megfelelő eljárási szabá
lyok elfogadása révén biztosítania kell, hogy az ilyen tagállamok álláspontját figyelembe vegyék. 

11. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (6) és 
(7) bekezdéséről 

A Konferencia úgy ítéli meg, hogy a Szerződések rendelkezéseinek megfelelően az Európai Parlament 
és az Európai Tanács közös felelősséggel tartozik az Európai Bizottság elnökének megválasztásához 
vezető folyamat zavartalan lebonyolításáért. Ezért az Európai Parlament és az Európai Tanács képvi
selői az Európai Tanács határozatát megelőzően – a legmegfelelőbbnek ítélt keretek között – lefoly
tatják a szükséges konzultációkat. A 17. cikk (7) bekezdése első albekezdésének megfelelően e 
konzultációk során a Bizottság elnöki posztjára jelöltek szakmai hátterére kell összpontosítani, figye
lembe véve az európai parlamenti választásokat. E konzultációk részletes szabályai az Európai Parla
ment és az Európai Tanács által kellő időben elfogadott közös megegyezéssel határozhatók meg. 

12. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikkéről 

1. A Konferencia kijelenti, hogy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének – akinek 
kinevezése a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésekor esedékes, hivatali ideje pedig az említett szer
ződés hatálybalépésének időpontjában kezdődik és az azon időpontban hivatalban lévő Bizottság 
hivatali idejének lejártáig tart – az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikkével és az átmeneti 
rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban történő kinevezését megelőző előkészítő 
munkák során megfelelő kapcsolatfelvételre kerül sor az Európai Parlamenttel. 

2. A Konferencia továbbá emlékeztet arra, hogy az Unió azon külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét, akinek hivatali ideje 2009 novemberében kezdődik a soron következő Bizottságéval 
megegyező időpontban és időtartammal, az Európai Unióról szóló szerződés 17. és 18. cikkében 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell kinevezni.
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13. Nyilatkozat a közös kül- és biztonságpolitikáról 

A Konferencia hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződésnek a közös kül- és bizton
ságpolitikára vonatkozó rendelkezései, köztük az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
hivatalának és a külügyi szolgálatnak a létrehozására vonatkozó rendelkezései nem érintik a tagál
lamok jelenleg fennálló, a külpolitikájuk kialakítására és folytatására vonatkozó hatáskörét, valamint a 
harmadik országokban és a nemzetközi szervezetekben való képviseletüket sem. 

A Konferencia továbbá emlékeztet arra, hogy a közös biztonság- és védelempolitikát szabályozó 
rendelkezések nem sértik a tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét. 

A Konferencia hangsúlyozza, hogy az Európai Uniót és tagállamait továbbra is kötelezik az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányában foglalt rendelkezések, különös tekintettel a Biztonsági Tanácsnak és 
tagjainak a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában vállalt elsődleges felelősségére. 

14. Nyilatkozat a közös kül- és biztonságpolitikáról 

Az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikkének (1) bekezdésében említett különös szabályokon és 
eljárásokon túl a Konferencia hangsúlyozza, hogy a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 
rendelkezések, beleértve az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével, valamint a külügyi 
szolgálattal kapcsolatos rendelkezéseket is, nem érintik az egyes tagállamoknak a saját külpolitikájuk, 
nemzeti diplomáciai szolgálatuk, harmadik országokkal fennálló kapcsolataik, valamint nemzetközi 
szervezetekben való részvételük kialakításával és folytatásával kapcsolatos jogalapját, feladatait és 
hatásköreit, beleértve a tagállamoknak az ENSZ Biztonsági Tanácsában való tagságát is. 

A Konferencia megállapítja továbbá, hogy a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó rendelke
zések nem ruházzák fel a Bizottságot új hatáskörrel határozat meghozatalának kezdeményezésére 
vonatkozóan, és az Európai Parlament szerepét sem növelik. 

A Konferencia emlékeztet arra is, hogy a közös európai biztonság- és védelempolitikát szabályozó 
rendelkezések nem sértik a tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét. 

15. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 27. cikkéről 

A Konferencia kijelenti, hogy közvetlenül a Lisszaboni Szerződés aláírását követően a Tanács főtit
kára, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője, a Bizottság, valamint a tagállamok megkezdik az 
európai külügyi szolgálat létrehozásának előkészítő munkálatait.
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16. Nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 55. cikke (2) bekez- 
déséről 

A Konferencia úgy ítéli meg, hogy az a lehetőség, hogy a Szerződéseket lefordítsák az 55. cikk (2) 
bekezdésében említett nyelvekre, hozzájárul az Unió gazdag kulturális és nyelvi sokféleségének 
tiszteletben tartására vonatkozó, a 3. cikk (3) bekezdésének negyedik albekezdésében megállapított 
célkitűzés megvalósításához. Ebben az összefüggésben a Konferencia megerősíti az Unió elkötelezett
ségét Európa kulturális sokfélesége iránt, illetve azt, hogy az Unió továbbra is különös figyelmet 
szentel ezeknek és más nyelveknek. 

A Konferencia javasolja, hogy azok a tagállamok, amelyek igénybe kívánják venni az 55. cikk (2) 
bekezdésében foglalt lehetőséget, a Lisszaboni Szerződés aláírásától számított hat hónapon belül 
közöljék a Tanáccsal, hogy a Szerződéseket mely nyelvre vagy nyelvekre fogják lefordítani. 

17. Nyilatkozat az uniós jog elsőbbségéről 

A Konferencia emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően a Szerződések és a Szerződések alapján az Unió által elfogadott jogi aktusok az említett 
ítélkezési gyakorlat által megállapított feltételek szerint a tagállamok jogával szemben elsőbbséget 
élveznek. 

A Konferencia továbbá úgy határozott, hogy a Tanács Jogi Szolgálatának az európai uniós jog 
elsőbbségéről szóló, a 11197/07 (JUR 260) dokumentumban foglalt véleményét csatolja e záróok
mányhoz: 

„A Tanács Jogi Szolgálatának 

2007. június 22-i véleménye 

A Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy a közösségi jog elsőbbsége a közösségi jog egyik alapelve. A 
Bíróság szerint ez az elv az Európai Közösség sajátos természetéből fakad. E megszilárdult ítélkezési gyakorlat 
első ítélete (a 6/64. sz. Costa kontra ENEL ügyben hozott 1964. július 15-i ítélet ( 1 ) meghozatalának idején a 
Szerződésben nem volt említés az elsőbbségre vonatkozóan. Ma ugyanez a helyzet. Az a tény, hogy az elsőbbség 
elvét a jövőbeli szerződés sem fogja tartalmazni, semmiképpen sem változtat az elv meglétén és a Bíróság 
meglévő ítélkezési gyakorlatán. 

___________ 
( 1 ) »Mindezekből az következik, hogy a Szerződésből eredő és ezáltal önálló jogforrásból származó joggal szemben – annak eredeti, 

sajátos természetéből adódóan – bírói úton nem érvényesíthető semmiféle nemzeti szabály anélkül, hogy e jog el ne veszítené 
közösségi jellegét, és anélkül, hogy ez magának a Közösségnek a jogi alapjait meg ne kérdőjelezné.«” 

18. Nyilatkozat a hatáskörök elhatárolásáról 

A Konferencia hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben előírtak szerinti, az Unió és tagállamok közötti hatáskörmegosztás 
rendszerével összhangban minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak át az Unióra, 
a tagállamoknál marad.
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Ha egy meghatározott területen a Szerződések a tagállamokkal megosztott hatáskört ruháznak az 
Unióra, a tagállamok e hatáskörüket csak olyan mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az 
Unió hatáskörét nem gyakorolta, vagy úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról. Ez 
utóbbi abban az esetben áll fenn, ha a megfelelő uniós intézmények egy jogalkotási aktus hatályon 
kívül helyezéséről határoznak, különösen a szubszidiaritás és az arányosság elve állandó betartásának 
megfelelőbb biztosítása érdekében. A Tanács – egy vagy több tagjának (a tagállamok képviselőinek) 
kezdeményezésére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 241. cikkével összhangban – 
felkérheti a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot valamely jogalkotási aktus hatályon kívül helye
zésére. A Konferencia üdvözli, hogy a Bizottság kijelenti, hogy kiemelt figyelmet szentel az ilyen 
kéréseknek. 

Hasonlóan, a tagállamok kormányainak a kormányközi konferencián ülésező képviselői az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének (2)–(5) bekezdésében meghatározott rendes felülvizsgálati 
eljárással összhangban az Unió alapját képező szerződések módosításáról, így az említett szerződések 
által az Unióra átruházott hatáskörök kiterjesztéséről vagy szűkítéséről is határozhatnak. 

19. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
8. cikkéről 

A Konferencia egyetért abban, hogy az Unió a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek kiküszöbö
lésére irányuló általános erőfeszítései során különböző politikáiban törekszik a házasságon belüli 
erőszak valamennyi formájának leküzdésére. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek 
e bűncselekmények megelőzése és megbüntetése, valamint az áldozatok támogatása és védelme 
érdekében. 

20. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
16. cikkéről 

A Konferencia kijelenti, hogy minden olyan esetben, amikor a 16. cikk alapján elfogadandó, a 
személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek a nemzetbiztonságot közvetlenül érintő 
vonatkozásuk van, a kérdés sajátos jellegére kellő figyelmet kell fordítani. A Konferencia emlékeztet 
arra, hogy a jelenleg alkalmazandó jogi szabályozás (lásd különösen a 95/46/EK irányelvet) külön
leges eltérésekről rendelkezik e tekintetben. 

21. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi, valamint a rendőrségi együttműködés területén 

A Konferencia elismeri, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke alapján a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és a rendőrségi együttműködés területén – e 
területek sajátos természetéből adódóan – a személyes adatok védelmére és az ilyen adatok szabad 
áramlására vonatkozó különleges szabályok válhatnak szükségessé.

HU 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/345



22. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. és 
79. cikkéről 

A Konferencia úgy ítéli meg, hogy amennyiben egy, a 48. cikk (2) bekezdésén alapuló jogalkotási
aktus-tervezet a 79. cikk második bekezdésében megállapítottak szerint egy tagállam szociális bizton
sági rendszerének lényeges vonatkozásait érintené – beleértve annak alkalmazási körét, költségét vagy 
finanszírozási rendszerét –, vagy befolyásolná e rendszer pénzügyi egyensúlyát, e tagállam érdekeit 
megfelelőképpen figyelembe kell venni. 

23. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cik- 
kének második bekezdéséről 

A Konferencia emlékeztet arra, hogy ebben az esetben az Európai Unióról szóló szerződés 
15. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Tanács konszenzussal dönt. 

24. Nyilatkozat az Európai Unió jogi személyiségéről 

A Konferencia megerősíti, hogy az a tény, hogy az Európai Unió jogi személyiséggel bír, semmilyen 
módon nem jogosítja fel az Uniót arra, hogy a tagállamok által a Szerződésekben ráruházott hatás
körökön kívül jogot alkosson vagy intézkedéseket tegyen. 

25. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. és 
215. cikkéről 

A Konferencia emlékeztet arra, hogy az alapvető jogok és szabadságok tisztelete magában foglalja 
különösen azt, hogy az érintett magánszemélyek vagy más jogalanyok tisztességes eljáráshoz való 
jogának védelmére és tiszteletben tartására kellő figyelmet kell fordítani. E célból és annak érdekében, 
hogy a valamely magánszemélyt vagy más jogalanyt korlátozó intézkedésnek kitevő bármely hatá
rozat teljes körű bírói felülvizsgálatát biztosítsák, az ilyen határozatoknak világos és pontosan 
meghatározott követelményeken kell alapulniuk. Ezeknek a követelményeknek minden esetben a 
korlátozó intézkedés sajátosságaihoz kell igazodniuk. 

26. Nyilatkozat valamely tagállamnak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés harmadik részének V. címén alapuló intézkedésen való 

kívülmaradásáról 

A Konferencia kijelenti, hogy amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy nem vesz részt az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. címén alapuló valamely intézke
désben, a Tanács alapos vitát folytat az érintett tagállamnak az intézkedésen kívül maradásából eredő 
lehetséges hatásokról és következményekről. 

Továbbá bármely tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szer
ződés 116. cikke alapján vizsgálja meg a helyzetet. 

A fenti bekezdések nem sértik a tagállamok azon jogát, hogy e kérdéssel kapcsolatban az Európai 
Tanácshoz forduljanak.
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27. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 85. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdéséről 

A Konferencia úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 85. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdésében említett rendeleteknek figyelembe kell venniük a nyomozások 
megindítására vonatkozó nemzeti szabályokat és gyakorlatot. 

28. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
98. cikkéről 

A Konferencia megállapítja, hogy a 98. cikk rendelkezéseit a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően kell 
alkalmazni. Az „[azok az] intézkedések, [amelyekre] olyan gazdasági hátrányok ellensúlyozása érde
kében van szükség, amelyeket Németország felosztása okozott a Szövetségi Köztársaság e felosztás 
által érintett egyes területeinek gazdaságában” kifejezést az Európai Unió Bírósága fennálló ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően kell értelmezni. 

29. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjáról 

A Konferencia megállapítja, hogy a 107. cikk (2) bekezdésének c) pontját a Németországi Szövetségi 
Köztársaság Németország korábbi felosztása által érintett egyes területei gazdaságának nyújtott támo
gatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatósága tekintetében az Európai Unió Bírósága ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően kell értelmezni. 

30. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
126. cikkéről 

A 126. cikk tekintetében a Konferencia megerősíti, hogy a növekedési potenciál erősítése és a 
rendezett költségvetési helyzet biztosítása az Unió és a tagállamok gazdasági és fiskális politikájának 
két pillére. A Stabilitási és Növekedési Paktum e célok megvalósításának fontos eszköze. 

A Konferencia ismét megerősíti elkötelezettségét a tagállamok költségvetési politikája összehangolá
sának keretéül szolgáló Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozó rendelkezések mellett. 

A Konferencia megerősíti, hogy a kötelezettségvállalások végrehajtása, valamint a tagállamok közötti 
egyenlő bánásmód legjobb biztosítéka a szabályokon alapuló rendszer. 

Ennek keretében a Konferencia ismét megerősíti továbbá elkötelezettségét a lisszaboni stratégia céljai 
– a munkahelyteremtés, a strukturális reformok és a társadalmi kohézió – mellett. 

Az Unió célja kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és árstabilitás elérése. A gazdasági és költségvetési 
politikáknak ezért a gazdasági reform, az innováció, a versenyképesség, valamint a gyenge gazdasági 
növekedés idején a magánbefektetés és a fogyasztás erősítése terén megfelelő prioritásokat kell megha
tározniuk. Ezt mind a nemzeti, mind az uniós szintű költségvetési döntések irányvonalának
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tükröznie kell, különösen a költségvetési bevételek és kiadások szerkezetének átalakításában, egyúttal 
tiszteletben tartva a Szerződések és a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében vett költségvetési 
fegyelem követelményét. 

A költségvetési és gazdasági kihívások, amelyekkel a tagállamoknak szembe kell nézniük, kiemeli a 
gazdasági ciklus egészén át tartó hatékony és eredményes költségvetési politika fontosságát. 

A Konferencia egyetért abban, hogy a tagállamoknak a gazdasági fellendülés időszakait aktívan ki kell 
használniuk államháztartásuk megerősítése, valamint költségvetési helyzetük javítása érdekében. A cél 
egy olyan költségvetési többlet fokozatos elérése a kedvező időszakok során, amely segít megbirkózni 
a gazdasági recesszióval, s így hozzájárul az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságához. 

A tagállamok bizakodva várják a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának megerősítésére és 
tisztázására vonatkozó lehetséges bizottsági javaslatokat és a tagállamok további hozzájárulásait. A 
tagállamok minden, a gazdaságaik növekedési potenciáljának erősítéséhez szükséges intézkedést meg 
fognak tenni. A gazdaságpolitika összehangolásának fokozása segíthet e cél elérésében. E nyilatkozat 
nem befolyásolja a Stabilitási és Növekedési Paktummal kapcsolatos jövőbeli tárgyalásokat. 

31. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
156. cikkéről 

A Konferencia megerősíti, hogy a 156. cikkben megfogalmazott politikák alapvetően a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak. Az e cikkel összhangban uniós szinten bevezetésre kerülő ösztönző és össze
hangoló intézkedések kiegészítő jellegűek. Céljuk nem a tagállamok különböző rendszereinek harmo
nizálása, hanem a tagállamok közötti együttműködés elősegítése. Az intézkedések nem érintik az 
egyes tagállamokban a szociális partnerek felelősségére vonatkozó meglévő biztosítékokat és szoká
sokat. 

E nyilatkozat nem érinti a Szerződések azon rendelkezéseit, amelyek hatáskört ruháznak az Unióra, 
ideértve a szociális kérdéseket is. 

32. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke 
(4) bekezdésének c) pontjáról 

A Konferencia kijelenti, hogy a 168. cikk (4) bekezdése c) pontjának alkalmazásában elfogadott 
intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a biztonsággal kapcsolatos közös kihívásokat és szigorú 
minőségi és biztonsági előírások megállapítását kell célul kitűzniük abban az esetben, ha a belső 
piacot érintő nemzeti előírásokkal az emberi egészség magas szintű védelme másként nem lenne 
elérhető.
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33. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
174. cikkéről 

A Konferencia úgy ítéli meg, hogy a 174. cikkben említett szigeti területek – a szükséges feltételeknek 
való megfelelésük esetén – teljes szigetállamokat is magukban foglalhatnak. 

34. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
179. cikkéről 

A Konferencia egyetért abban, hogy az Unió a kutatás és a technológiafejlesztés területére vonatkozó 
tevékenysége során megfelelően tiszteletben tartja a tagállamok kutatáspolitikáinak alapvető irányait 
és választásait. 

35. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
194. cikkéről 

A Konferencia úgy véli, hogy a 194. cikk nem befolyásolja a tagállamok azon jogát, hogy – a 
347. cikkben megállapított feltételek szerint – energiaellátásuk biztosítása érdekében megtegyék a 
szükséges intézkedéseket. 

36. Nyilatkozat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségre vonatkozó nemzetközi megállapodások tagállamok általi 

megtárgyalásával és megkötésével kapcsolatosan az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 218. cikkéről 

A Konferencia megerősíti, hogy a tagállamok a harmadik rész V. címének 3., 4., és 5. fejezetében 
meghatározott területeken harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel megállapodásokról 
tárgyalhatnak, illetve ilyen megállapodásokat köthetnek, amennyiben ezen megállapodások össz
hangban vannak az uniós joggal. 

37. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
222. cikkéről 

Azon intézkedések sérelme nélkül, amelyeket az Unió abból a célból fogad el, hogy eleget tegyen a 
terrortámadás, illetve természeti vagy ember okozta katasztrófa áldozatává vált tagállammal szembeni 
szolidaritási kötelezettségének, a 222. cikk egyetlen rendelkezése sem érintheti egy másik tagállam 
azon jogát, hogy a fenti tagállamra irányuló szolidaritási kötelezettségének eleget téve megválassza a 
kötelezettség teljesítésének leghatékonyabb módját.
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38. Nyilatkozat a Bíróság főtanácsnokainak számával összefüggésben az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 252. cikkéről 

A Konferencia kijelenti, hogy amennyiben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
252. cikkének első albekezdésével összhangban a Bíróság kéri, hogy a főtanácsnokok számát 
hárommal növeljék (nyolcról tizenegyre), a Tanács egyhangúlag eljárva ehhez egyetértését adja. 

A Konferencia megállapodik arról, hogy ebben az esetben Lengyelország – az Egyesült Királysághoz, 
Franciaországhoz, Németországhoz, Olaszországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan – állandó főta
nácsnokkal rendelkezik majd, és nem vesz részt többé a rotációs rendszerben, a meglévő rotációs 
rendszerben pedig három helyett öt főtanácsnok vesz majd részt. 

39. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkéről 

A Konferencia tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy a kialakult gyakorlatnak megfele
lően továbbra is konzultálni kíván a tagállamok által kinevezett szakértőkkel a pénzügyi szolgálta
tások területére vonatkozó, átruházott hatáskörben alkotandó jogi aktusok tervezetéről. 

40. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
329. cikkéről 

A Konferencia kijelenti, hogy a tagállamok a megerősített együttműködés létrehozására irányuló 
kérelmük benyújtásakor megjelölhetik, hogy már abban a szakaszban alkalmazni kívánják-e a minő
sített többségi szavazás kiterjesztéséről, illetve a rendes jogalkotási eljárás igénybevételéről rendelkező 
333. cikket. 

41. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
352. cikkéről 

A Konferencia kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkének (1) 
bekezdésében az Unió célkitűzéseire történő utalás az Európai Unióról szóló szerződés 
3. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott célkitűzésekre, valamint az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződés ötödik része szerinti külső tevékenységével összefüggésben az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében foglalt célkitűzésekre vonatkozik. Ennélfogva 
kizárt, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkén alapuló bármely tevékenység 
kizárólag az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított célkitűzések 
megvalósítását célozza. Ezzel összefüggésben a Konferencia megjegyzi, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 31. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közös kül- és biztonságpolitika terü
letén nem fogadhatók el jogalkotási aktusok.
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42. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
352. cikkéről 

A Konferencia hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlatával 
összhangban, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikke a hatáskör-átruházás 
elvére épülő intézményi rendszer szerves része, nem szolgálhat alapként az Unió hatáskörének olyan 
mértékű kiszélesítéséhez, amely túlmutat a Szerződések egésze, és különösen az Unió feladatait és 
tevékenységeit meghatározó rendelkezések által létrehozott általános kereten. A 352. cikk semmilyen 
esetben sem alkalmazható olyan rendelkezések elfogadására, amelyek hatása lényegében a Szerző
dések módosítását eredményezné az e célt szolgáló eljárások tiszteletben tartása nélkül. 

43. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke 
(6) bekezdéséről 

A Magas Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy amint a francia hatóságok arról értesítik az 
Európai Tanácsot és a Bizottságot, hogy a sziget belső jogállásának jelenleg folyamatban lévő alaku
lása azt lehetővé teszi, az Európai Tanács – a 355. cikk (6) bekezdésének értelmében – határozatot 
fogad el Mayotte-nak az Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról annak érdekében, hogy ez a 
terület a 355. cikk (1) bekezdése és 349. cikk értelmében legkülső régiónak minősüljön.
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B. A SZERZŐDÉSEKHEZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYVEKRE VONAT- 
KOZÓ NYILATKOZATOK 

44. Nyilatkozat az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni 
vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkéről 

A Konferencia megállapítja, hogy abban az esetben, ha valamely tagállam az Európai Unió keretébe 
beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (2) bekezdése alapján bejelentést 
tett arról, hogy nem kíván részt venni valamely javaslatban vagy kezdeményezésben, e bejelentést a 
schengeni vívmányok továbbfejlesztésére irányuló intézkedés elfogadása előtt bármikor vissza lehet 
vonni. 

45. Nyilatkozat az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni 
vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (2) bekezdéséről 

A Konferencia kijelenti, hogy amennyiben az Egyesült Királyság vagy Írország jelzi a Tanácsnak, hogy 
nem kíván részt venni valamely olyan intézkedésben, amely a schengeni vívmányok azon részén 
alapul, amelyben valamelyikük részt vesz, a Tanács részletesen megvitatja az érintett tagállamnak az 
intézkedésen kívül maradásából eredő lehetséges következményeket. A Tanácson belül folytatandó 
vita során figyelembe kell venni a javaslat és a schengeni vívmányok közötti kapcsolatról szóló 
bizottsági tájékoztatást. 

46. Nyilatkozat az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni 
vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdéséről 

A Konferencia emlékeztet arra, hogy amennyiben a Tanács a kérdés első érdemi megvitatását köve
tően nem hoz határozatot, a Bizottság módosított javaslatot nyújthat be a Tanácsnak annak érde
kében, hogy a Tanács azt négy hónapon belül még egyszer további érdemi vizsgálatnak vesse alá. 

47. Nyilatkozat az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni 
vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (3), (4) és (5) bekezdéséről 

A Konferencia megállapítja, hogy az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló 
jegyzőkönyv 5. cikkének (3), (4) vagy (5) bekezdésében említett határozatban meghatározandó 
feltételek előírhatják, hogy adott esetben az érintett tagállam viseli a Tanács által az említett jegy
zőkönyv 4. cikkének megfelelően hozott határozatokban foglalt schengeni vívmányok egészének 
vagy egy részének alkalmazásában való részvételének megszűnése folytán szükségszerűen és elkerül
hetetlenül felmerülő közvetlen pénzügyi következményeket.
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48. Nyilatkozat a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvről 

A Konferencia tudomásul veszi, hogy az olyan jogi aktusok tekintetében, amelyeket a Tanács önál
lóan vagy az Európai Parlamenttel közösen fogad el, és amelyek Dániára alkalmazandó és nem 
alkalmazandó rendelkezéseket egyaránt tartalmaznak, mivel olyan jogalapra épülnek, amelyre a 
Dániáról szóló jegyzőkönyv I. része vonatkozik, Dánia kijelenti, hogy szavazati jogát nem használja 
fel arra, hogy a rá nem alkalmazandó rendelkezések elfogadását megakadályozza. 

A Konferencia továbbá tudomásul veszi, hogy a Konferenciának a 222. cikkről szóló nyilatkozata 
alapján Dánia kijelenti, hogy részvételére a 222. cikkben említett fellépésekben, illetve jogi aktu
sokban a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv I. és II. részének megfelelően kerülhet sor. 

49. Nyilatkozat Olaszországról 

A Konferencia tudomásul veszi, hogy az 1957-ben az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, az Európai Unióról szóló szerződés elfogadásakor módosított Olaszországról 
szóló jegyzőkönyv a következőképpen rendelkezett: 

„A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, 

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendezzenek egyes Olaszországot érintő sajátos problémákat, 

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket e szerződéshez csatolnak: 

A KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI 

TUDOMÁSUL VESZIK azt a tényt, hogy az olasz kormány tízéves gazdaság-bővítő programot hajt 
végre azzal a céllal, hogy — különösen a kevésbé fejlett dél-olasz területek és olasz szigetek infrast
ruktúrájának fejlesztése, valamint a munkanélküliség felszámolása érdekében új munkahelyek terem
tése révén — helyreállítsa az olasz gazdaság szerkezetének egyensúlyát; 

EMLÉKEZTETNEK ARRA, hogy az olasz kormány e programjának alapelveit és céljait megvizsgálták 
és jóváhagyták azok a nemzetközi együttműködést szolgáló szervezetek, amelyeknek a tagállamok is 
tagjai; 

ELISMERIK, hogy az olaszországi program céljainak megvalósulása közös érdekük; 

MEGÁLLAPODNAK ABBAN, hogy az olasz kormány e feladata végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében a Közösség intézményeinek figyelmébe ajánlják az e Szerződésben előírt valamennyi 
módszer és eljárás igénybevételét, különösen azt, hogy megfelelő módon használják fel az Európai 
Befektetési Bank és az Európai Szociális Alap forrásait;
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AZON A VÉLEMÉNYEN VANNAK, hogy e Szerződés alkalmazása során a Közösség intézményeinek 
figyelembe kell venniük, hogy az olasz gazdaság az elkövetkező években milyen folyamatos erőfe
szítések elé néz, továbbá, hogy kívánatos elkerülni azokat a feszültségeket, különösen a fizetési 
mérleget, illetve a foglalkoztatás szintjét illetően, amelyek e Szerződés olaszországi alkalmazását 
veszélyeztethetnék; 

ELISMERIK, hogy amennyiben a 109h. és 109i. cikk alkalmazására kerül sor, mindenképpen ügyelni 
kell arra, hogy az olasz kormány számára előírt intézkedések egyike se nehezítse a gazdaság bőví
tésére és a lakosság életszínvonalának növelésére szolgáló kormányzati program végrehajtását.” 

50. Nyilatkozat az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 
10. cikkéről 

A Konferencia felkéri az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hatáskörükön belül 
törekedjenek arra, hogy a megfelelő esetben, és lehetőség szerint az átmeneti rendelkezésekről szóló 
jegyzőkönyv 10. cikkének (3) bekezdésében említett ötéves határidőn belül elfogadják az említett 
jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdésében említett aktusokat módosító vagy felváltó jogi aktusokat.
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C. A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATAI 

51. A Belga Királyság nyilatkozata a nemzeti parlamentekről 

Belgium pontosítja, hogy alkotmányjogának megfelelően mind a Képviselőház, mind a Szövetségi 
Parlament Szenátusa, mind a közösségek és régiók parlamenti közgyűlései – az Unió által gyakorolt 
hatásköröknek megfelelően – a nemzeti parlamenti rendszer összetevőiként vagy a nemzeti parla
ment kamaráiként járnak el. 

52. A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi 
Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársa- 

ság, a Ciprusi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyher- 
cegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, 

a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeiről 

Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Luxem
burg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia kijelenti, hogy a kék 
alapon tizenkét arany csillag alkotta körből álló zászlót, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniája 
Örömódájának részletét mint himnuszt, az „Egyesülve a sokféleségben” jelmondatot, az eurót mint 
az Európai Unió pénznemét, valamint a május 9-i Európa-napot továbbra is a polgárok Európai 
Unióhoz való közös kötődése és az Európai Unióval való kapcsolata jelképeinek tekinti. 

53. A Cseh Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió Alapjogi Chartá- 
járól 

1. A Cseh Köztársaság emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseinek 
címzettjei az Európai Unió intézményei és szervei, megfelelően tiszteletben tartva a szubszidiaritás 
elvét, valamint az Európai Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztást, ahogyan azt a hatás
körök elhatárolásáról szóló 18. nyilatkozat is megerősíti. A Cseh Köztársaság hangsúlyozza, hogy a 
Charta rendelkezéseinek a tagállamok csak annyiban a címzettjei, amennyiben az Unió jogát hajtják 
végre, abban az esetben nem, amikor az Unió jogától függetlenül nemzeti jogszabályokat fogadnak el 
és hajtanak végre. 

2. A Cseh Köztársaság hangsúlyozza továbbá, hogy a Charta nem terjeszti ki az uniós jog 
alkalmazási körét, és nem hoz létre új hatásköröket az Unió számára. Nem szűkíti a nemzeti jog 
alkalmazási körét, és nem korlátozza a nemzeti hatóságok e téren fennálló jelenlegi hatásköreit.
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3. A Cseh Köztársaság hangsúlyozza, hogy annyiban amennyiben a Charta a tagállamok közös 
alkotmányos hagyományaiból eredő alapvető jogokat és elveket ismer el, ezeket a jogokat és elveket e 
hagyományokkal összhangban kell értelmezni. 

4. A Cseh Köztársaság hangsúlyozza továbbá, hogy a Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy 
értelmezni, mint amely szűkíti vagy hátrányosan érinti azokat az emberi jogokat és alapvető szabad
ságokat, amelyeket – saját alkalmazási területükön – az Unió joga, illetve az Unió vagy a tagállamok 
mindegyikének részességével kötött nemzetközi megállapodások, így különösen az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény, valamint a tagállamok alkotmányai 
elismernek. 

54. A Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Magyar Köztár- 
saság, az Osztrák Köztársaság és a Svéd Királyság nyilatkozata 

Németország, Írország, Magyarország, Ausztria és Svédország megállapítja, hogy az Európai Atom
energia-közösséget létrehozó szerződés alapvető rendelkezései lényeges módosítására a szerződés 
hatálybalépése óta nem került sor, így szükség van azok naprakésszé tételére. Ezért támogatnak 
egy, a tagállamok kormányképviselőinek konferenciájára vonatkozó elképzelést, amelyet mihamarabb 
össze kell hívni. 

55. A Spanyol Királyságnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország - 
Egyesült Királyságának a nyilatkozata 

A Szerződéseket alkalmazni kell Gibraltárra mint olyan európai területre, amelynek külkapcsolataiért 
egy tagállam felelős. Ez a tény az érintett tagállamok álláspontjában semmilyen változást nem jelent. 

56. Írország nyilatkozata az Egyesült Királyságnak és Írországnak a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 

tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkéről 

Írország megerősíti elkötelezettségét az Unió iránt, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget alkot, tiszteletben tartja az alapvető jogokat és a tagállamok eltérő 
jogrendszereit és jogi hagyományait, és garantálja a polgárok magas szintű biztonságát. 

Írország ennek megfelelően kijelenti, hogy az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegy
zőkönyv 3. cikke által ráruházott jogát gyakorolni kívánja, és a lehetségesnek ítélt legteljesebb 
mértékben részt kíván venni az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. 
címe szerinti intézkedések meghozatalában. 

Írország a lehető legteljesebb mértékben részt fog venni különösen a rendőrségi együttműködés 
területén meghozandó intézkedésekben.
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Írország emlékeztet továbbá arra, hogy a jegyzőkönyv 8. cikkével összhangban írásban bejelentheti a 
Tanácsnak, hogy nem kíván tovább e jegyzőkönyv rendelkezéseinek hatálya alá tartozni. Írország 
ezen rendelkezések érvényesülését a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő három éven belül 
felül kívánja vizsgálni. 

57. Az Olasz Köztársaság nyilatkozata az Európai Parlament össze- 
tételéről 

Olaszország megállapítja, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 14. cikke értelmében az 
Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből áll, a polgárok képviselete arányosan csökkenő 
módon valósul meg. 

Olaszország megállapítja továbbá, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikke és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke értelmében uniós polgár mindenki, aki a tagállamok 
valamelyikének állampolgára. 

Olaszország ennélfogva úgy ítéli meg, hogy – az Európai Parlament 2009–2014-es megbízatási 
időszakára vonatkozó határozat sérelme nélkül – az Európai Tanács által az Európai Parlament 
kezdeményezése nyomán és annak egyetértésével elfogadott valamennyi, az Európai Parlament össze
tételének meghatározásáról szóló határozatnak tiszteletben kell tartania a 14. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében foglalt alapelveket. 

58. A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Máltai Köztársaság 
nyilatkozata a közös pénz nevének a Szerződésekben szereplő írásmódjáról 

A Szerződésekben említett közös pénz nevének a bankjegyeken és pénzérméken megjelenő egységes 
írásmódját nem érintve, Lettország, Magyarország és Málta kinyilvánítja, hogy a közös pénz nevének, 
ideértve annak származékos alakjait is, a Szerződések lett, magyar, illetve máltai szövegében alkal
mazott írásmódja semmiben nem befolyásolja a lett, a magyar, illetve a máltai nyelv fennálló 
szabályait. 

59. A Holland Királyság nyilatkozata az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 312. cikkéről 

A Holland Királyság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke (2) bekezdésének 
második albekezdésében említett határozathoz akkor adja beleegyezését, ha az említett szerződés 
311. cikkének harmadik bekezdése szerinti határozat felülvizsgálata kielégítő megoldást nyújt Hollan
diának az Unió költségvetésével szembeni túlzott negatív nettó befizetési pozíciója tekintetében.
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60. A Holland Királyság nyilatkozata az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 355. cikkéről 

A Holland Királyság kijelenti, hogy egy, a 355. cikk (6) bekezdésében említett, a Holland Antillák 
és/vagy Aruba jogállásának az Unióra tekintettel történő módosítását célzó határozatra irányuló 
kezdeményezés kizárólag egy olyan döntés alapján nyújtható be, amelyet a Holland Királyság Statú
tumával összhangban hoztak meg. 

61. A Lengyel Köztársaság nyilatkozataaz Európai Unió Alapjogi 
Chartájáról 

A Charta semmilyen módon nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy jogszabályokat alkossanak 
a közerkölcs, a családjog, valamint az emberi méltóság védelme és az ember fizikai és szellemi 
épségének tiszteletben tartása területén. 

62. A Lengyel Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának Lengyelországra és az Egyesült Királyságra történő alkalmazá- 

sáról szóló jegyzőkönyvről 

Lengyelország kijelenti, hogy tekintettel a Szolidaritás nevű társadalmi mozgalom hagyományára és a 
mozgalomnak a szociális és munkajogokért folytatott küzdelemhez való jelentős hozzájárulására, 
teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió joga által meghatározott, és különösen az Európai 
Unió Alapjogi Chartája IV. címében újólag megerősített szociális és munkajogokat. 

63. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata 
az „állampolgár” kifejezés meghatározásáról 

A Szerződések és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés, továbbá minden más ezen 
szerződésekből eredő vagy ezen szerződések alapján továbbra is hatályban lévő jogi aktus tekinte
tében az Egyesült Királyság megújítja az 1982. december 31-én, az „állampolgár” kifejezés meghatá
rozásáról tett nyilatkozatát, azzal a kivétellel, hogy a brit függő területek állampolgárai („British 
Dependant Territories Citizens”) kifejezést a brit tengerentúli területek állampolgáraiként („British 
overseas territories citizens”) kell érteni. 

64. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata 
az európai parlamenti választásokra vonatkozó választójogról 

Az Egyesült Királyság megállapítja, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke és a Szerző
dések egyéb rendelkezései nem irányulnak az európai parlamenti választásokra vonatkozó választójog 
alapjainak megváltoztatására.
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65. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. cikkéről 

Az Egyesült Királyság teljes mértékben támogatja a terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó tevékeny
ségek megelőzésére és az ellenük való küzdelemre irányuló pénzügyi szankciók elfogadását célzó 
határozott fellépést. Az Egyesült Királyság ezért kijelenti, hogy gyakorolni kívánja az Egyesült Király
ságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekinte
tében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkében biztosított azon jogát, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 75. cikke alapján benyújtott valamennyi javaslat elfogadásában 
részt vegyen.
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