
IV. RÉSZ:

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV-437. cikk

A korábbi szerződések hatályon kívül helyezése

(1) Ez az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés, a (2) bekezdésre is figyelemmel,
hatályon kívül helyezi az Európai Közösséget létrehozó szerződést és az Európai Unióról szóló
szerződést, valamint — az Európai Közösséget létrehozó szerződést és az Európai Unióról szóló
szerződést kiegészítő vagy módosító okmányokról és szerződésekről szóló jegyzőkönyvben
meghatározott feltételekkel — az azokat kiegészítő vagy módosító okmányokat és szerződéseket.

(2) Hatályukat vesztik:

a) a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

b) a Görög Köztársaság,

c) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság,

d) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság, valamint

e) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság

csatlakozási szerződései.

Mindazonáltal:

— az a)—d) pontban említett szerződéseknek a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság,
az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási szerződéseiről és
csatlakozási okmányairól szóló jegyzőkönyvben megismételt vagy hivatkozott rendelkezései
hatályban maradnak, és joghatásuk az említett jegyzőkönyvben előírt feltételekkel fennmarad;

— az e) pontban említett szerződéseknek a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság,
a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási szerződéséről
és csatlakozási okmányáról szóló jegyzőkönyvben megismételt vagy hivatkozott rendelkezései
hatályban maradnak, és joghatásuk az említett jegyzőkönyvben előírt feltételekkel fennmarad.
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IV-438. cikk

Jogutódlás és jogfolytonosság

(1) Az e szerződéssel létrejött Európai Unió az Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott
Európai Unió és az Európai Közösségek jogutódja.

(2) A IV-439. cikkre is figyelemmel, az e szerződés hatálybalépésekor létező intézmények, szervek
és hivatalok az e szerződés szerinti hatáskörüket, az említett időpontban fennálló összetételükben,
addig gyakorolják, amíg e szerződés értelmében új rendelkezéseket nem fogadnak el, vagy amíg
megbízatásuk meg nem szűnik.

(3) Az intézmények, szervek és hivatalok által a IV-437. cikk által hatályon kívül helyezett
szerződések és jogi aktusok alapján elfogadott jogi aktusai hatályban maradnak. Joghatásuk
mindaddig megmarad, amíg azokat e szerződés alapján hatályon kívül nem helyezik, semmisnek nem
nyilvánítják, vagy nem módosítják. Ugyanez vonatkozik a tagállamok között a IV-437. cikk által
hatályon kívül helyezett szerződések és jogi aktusok alapján megkötött megállapodásokra.

Az e szerződés hatálybalépésekor létező közösségi és uniós vívmányok egyéb elemei, így különösen
az intézményközi megállapodások, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői
által elfogadott határozatok és megállapodások, a tagállamok között megkötött, az Unió, illetve a
Közösség működésével kapcsolatos vagy tevékenységükkel összefüggő megállapodások, az Európai
Tanács, illetve a Tanács nyilatkozatai — beleértve a kormányközi konferenciákkal összefüggésben tett
nyilatkozatokat —, állásfoglalásai és más álláspontjai, valamint a tagállamok által az Unióval, illetve a
Közösséggel kapcsolatosan közös megegyezéssel hozott nyilatkozatok, állásfoglalások és más
álláspontok ugyanúgy mindaddig hatályban maradnak, amíg azokat hatályon kívül nem helyezik,
vagy nem módosítják.

(4) Az Európai Közösségek Bíróságának és az Elsőfokú Bíróságnak a IV-437. cikk által hatályon
kívül helyezett szerződések és jogi aktusok, valamint a végrehajtásuk érdekében meghozott jogi
aktusok vagy egyezmények értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlata az uniós jog és különösen
az Alkotmány összevethető rendelkezései értelmezésének forrásaként értelemszerűen továbbra is
fennmarad.

(5) Az e szerződés hatálybalépését megelőzően megindított közigazgatási és bírósági eljárások
folytonosságát az Alkotmány tiszteletben tartásával biztosítani kell. Az említett eljárásokért felelős
intézmények és szervek minden megfelelő intézkedést megtesznek ennek érdekében.

IV-439. cikk

Az egyes intézményekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

Az Európai Parlament összetételére, az Európai Tanácsban és a Tanácsban a minősített többség
meghatározására — beleértve azt az esetet is, amikor az Európai Tanács, illetve a Tanács nem
mindegyik tagja vesz részt a szavazásban —, valamint a Bizottság összetételére — beleértve az Unió
külügyminiszterét is — vonatkozó átmeneti szabályokat az Unió intézményeire és szerveire
vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv határozza meg.
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IV-440. cikk

Területi hatály

(1) E szerződést a Belga Királyságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Németországi
Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a
Francia Köztársaságra, Írországra, az Olasz Köztársaságra, a Ciprusi Köztársaságra, a Lett
Köztársaságra, a Litván Köztársaságra, a Luxemburgi Nagyhercegségre, a Magyar Köztársaságra, a
Máltai Köztársaságra, a Holland Királyságra, az Osztrák Köztársaságra, a Lengyel Köztársaságra, a
Portugál Köztársaságra, a Szlovén Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra, a
Svéd Királyságra, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára, kell alkalmazni.

(2) E szerződést III-424. cikkével összhangban alkalmazni kell Guadeloupe-ra, Francia Guyanára,
Martinique-re, Réunionra, az Azori-szigetekre, Madeirára és a Kanári-szigetekre.

(3) A II. mellékletben felsorolt tengerentúli országokra és területekre az e szerződés III. részének
IV. címében a társulásra vonatkozóan meghatározott különleges szabályokat kell alkalmazni.

E szerződés nem alkalmazható azokra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával
különleges kapcsolatban álló tengerentúli országokra és területekre, amelyeket ez a felsorolás nem
tartalmaz.

(4) E szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell azokra az európai területekre, amelyek külkap-
csolataiért valamely tagállam felel.

(5) E szerződést az Åland-szigetekre az eredetileg az Alkotmány IV-437. cikke (2) bekezdésének
d) pontjában említett szerződésben megjelenő és a Dán Királyság, Írország, valamint Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál
Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási
szerződéseiről és csatlakozási okmányairól szóló jegyzőkönyv V. címének 5 szakaszában megismételt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) Az (1)—(5) bekezdéstől eltérően:

a) e szerződés nem alkalmazható a Feröer-szigetekre;

b) e szerződés Akrotirire és Dhekeliára, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának
ciprusi felségterületeire csak annyiban alkalmazandó, amennyiben az az eredetileg az Alkotmány
IV-437. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett szerződés szerves részét képező csatlakozási
okmányhoz csatolt, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterü-
leteiről szóló jegyzőkönyvben foglalt, és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság,
a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási szerződéséről
és csatlakozási okmányáról szóló jegyzőkönyv II. részének III. címében megismételt szabályok
végrehajtásához szükséges;

c) e szerződés a Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre csak annyiban alkalmazandó, amennyiben az
az eredetileg az Alkotmány IV-437. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett szerződésben
meghatározott, és a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,
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a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a
Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási szerződéseiről és csatlakozási okmányairól
szóló jegyzőkönyv II. címének 3. szakaszában megismételt, az e szigetekre vonatkozó szabályok
végrehajtásához szükséges.

(7) Az érintett tagállam kezdeményezésére az Európai Tanács a (2) és (3) bekezdésben említett
valamely dán, francia vagy holland ország vagy terület Unióval kapcsolatos jogállását európai
határozattal módosíthatja. Az Európai Tanács a Bizottsággal folytatott konzultációt követően,
egyhangúlag határoz.

IV-441. cikk

Regionális uniók

E szerződés rendelkezései nem zárják ki a Belgium és Luxemburg, valamint a Belgium, Luxemburg és
Hollandia közötti regionális uniók fennállását és megvalósítását annyiban, amennyiben e regionális
uniók célkitűzései az említett szerződés alkalmazásával nem valósulnak meg.

IV-442. cikk

Jegyzőkönyvek és mellékletek

Az e szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek és mellékletek e szerződés szerves részét képezik.

IV-443. cikk

Rendes felülvizsgálati eljárás

(1) Bármely tagállam kormánya, az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslatot nyújthat be a
Tanácsnak e szerződés módosítására. A javaslatot a Tanács továbbítja az Európai Tanácsnak, és arról
értesíti a nemzeti parlamenteket.

(2) Ha az Európai Tanács az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően,
egyszerű többséggel a javasolt módosítások megvitatása mellett dönt, az Európai Tanács elnöke a
nemzeti parlamenteknek, a tagállamok állam-, illetve kormányfőinek valamint az Európai
Parlamentnek és a Bizottságnak a képviselőiből álló konventet hív össze. A monetáris területet
érintő intézményi módosítások esetében az Európai Központi Bankkal is konzultálni kell. A konvent
megvizsgálja a módosításokra vonatkozó javaslatokat és konszenzussal ajánlásokat fogad el a
tagállamok kormányai képviselőinek (3) bekezdésben meghatározott konferenciája számára.

Amennyiben a javasolt módosítások terjedelme nem indokolja, az Európai Tanács az Európai
Parlament egyetértését követően egyszerű többséggel a Konvent összehívásának mellőzéséről
dönthet. Ebben az esetben az Európai Tanács meghatározza egy, a tagállamok kormányai
képviselőinek részvételével tartandó konferencia mandátumát.
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(3) A tagállamok kormányai képviselőinek konferenciáját a Tanács elnöke hívja össze abból a
célból, hogy közös megegyezéssel meghatározzák e szerződés módosításait.

A módosítások azt követően lépnek hatályba, hogy azokat alkotmányos követelményeinek
megfelelően valamennyi tagállam megerősítette.

(4) Ha az e szerződés módosításáról szóló szerződés aláírásától számított két év elteltével az
említett szerződést a tagállamok négyötöde már megerősítette, egy vagy több tagállam azonban a
megerősítési folyamat során nehézségekkel szembesül, az ügyet az Európai Tanács elé kell utalni.

IV-444. cikk

Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás

(1) Amennyiben a III. rész egy meghatározott területen vagy esetben a Tanács számára egyhangú
határozathozatalt ír elő, az Európai Tanács európai határozattal felhatalmazhatja a Tanácsot, hogy az
adott területen vagy esetben minősített többséggel határozzon.

Ez a bekezdés nem alkalmazható a katonai vagy védelmi vonatkozású döntések esetén.

(2) Amennyiben a III. rész úgy rendelkezik, hogy a Tanácsnak az európai törvényeket és
kerettörvényeket különleges törvényalkotási eljárás szerint kell elfogadnia, az Európai Tanács európai
határozattal úgy rendelkezhet, hogy az ilyen európai törvények és kerettörvények rendes
törvényalkotási eljárásban is elfogadhatók.

(3) Az Európai Tanácsnak az (1) és (2) bekezdés alapján tett minden kezdeményezéséről értesítenie
kell a nemzeti parlamenteket. Amennyiben valamely nemzeti parlament az értesítés időpontjától
számított hat hónapon belül kifogást emel, az (1) vagy (2) bekezdésben említett európai határozatot
nem lehet elfogadni. Kifogás hiányában az Európai Tanács az európai határozatot elfogadhatja.

Az (1) és (2) bekezdésben említett európai határozatokat az Európai Tanács egyhangúlag, az Európai
Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott — egyetértését követően fogadja el.

IV-445. cikk

Az Unió belső politikáira vonatkozó egyszerűsített felülvizsgálati eljárás

(1) Bármely tagállam kormánya, az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslatokat terjeszthet az
Európai Tanács elé a III. rész III. címének az Unió belső politikáira és tevékenységeire vonatkozó
rendelkezéseinek teljes vagy részleges felülvizsgálata érdekében.

(2) Az Európai Tanács a III. rész III. címében foglalt rendelkezéseket európai határozattal egészben
vagy részben módosíthatja. Az Európai Tanács az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal, valamint a
monetáris területet érintő intézményi módosítások esetében az Európai Központi Bankkal folytatott
konzultációt követően, egyhangúlag határoz.
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Az ilyen európai határozat csak azt követően lép hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos
követelményeiknek megfelelően azt jóváhagyták.

(3) A (2) bekezdésben említett európai határozat az e szerződésben az Unióra ruházott
hatásköröket nem növelheti meg.

IV-446. cikk

Időbeli hatály

E szerződés határozatlan időre jön létre.

IV-447. cikk

Megerősítés és hatálybalépés

(1) E szerződést a Magas Szerződő Felek alkotmányos követelményeiknek megfelelően megerősítik.
A megerősítő okiratokat az Olasz Köztársaság Kormányánál helyezik letétbe.

(2) E szerződés 2006. november 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi megerősítő okiratot
letétbe helyezték, illetve ennek hiányában az azt követő második hónap első napján, hogy az utolsó
aláíró állam is letétbe helyezte megerősítő okiratát.

IV-448. cikk

Hiteles szövegek és fordítások

(1) E szerződést, amely egyetlen eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög,
holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és
szlovén nyelven készült, és amely e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az
Olasz Köztársaság Kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további aláíró állam
kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

(2) E szerződés a tagállamok által meghatározott bármely további olyan nyelvre lefordítható, amely
egy adott tagállam területének egészén vagy egy részén a tagállam alkotmányos rendjének
megfelelően hivatalos nyelv. A Tanács irattárában való letétbe helyezés érdekében az érintett
tagállamok az ilyen fordítások egy hiteles másolatát eljuttatják a Tanácsnak.
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EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos suscriben el presente Tratado
Na DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen
Vertrag gesetzt
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed this Treaty
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente
trattato
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Līgumu
TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést
B'XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw dan it-Trattat
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag
hebben gesteld
W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem
EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Tratado
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag

Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.
V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři
Udfærdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas
Έγινε στις Ρώμη, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Rome on the twenty‑ninth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Rome, le vingt‑neuf octobre deux mille quatre.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a
ceathair
Fatto a Roma, addì ventinove ottobre duemilaquattro.
Romā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā oktobrī
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt devintą dieną Romoje
Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján
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Magħmul f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa
Gedaan te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego
czwartego
Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro
V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri
V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri
Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna
kaksituhattaneljä.
Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky
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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française
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Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Latvĳas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Għall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa
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Za predsednika Republike Slovenĳe

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
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För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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