
18. JEGYZŐKÖNYV AZ ALKOTMÁNY III-130. CIKKE EGYES VONATKOZÁSAINAK AZ
EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRA ÉS ÍRORSZÁGRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az Egyesült Királysággal és Írországgal kapcsolatos egyes kérdéseket rendezzenek,

TEKINTETTEL az Egyesült Királyság és Írország közötti különleges utazási szabályok többéves fennállására,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez
csatolnak:

1. cikk

Az Alkotmány III-130. és III-265. cikkétől, az Alkotmány egyéb rendelkezéseitől, az Alkotmány
alapján elfogadott intézkedésektől vagy az Unió, illetve az Unió és tagállamai által egy vagy több
harmadik állammal kötött bármely nemzetközi megállapodástól függetlenül az Egyesült Királyság
jogosult az Egyesült Királyságba belépni kívánó személyeket a többi tagállammal közös határain
olyan ellenőrzéseknek alávetni, amelyeket szükségesnek tart a következő célból:

a) az Egyesült Királyságba való belépés jogának vizsgálata a tagállamoknak az uniós jog által rájuk
ruházott jogaikat gyakorló állampolgárainál és azok eltartott hozzátartozóinál, valamint más
olyan államok állampolgárainál, akikre az Egyesült Királyságra nézve kötelező megállapodás
alapján ruháztak ilyen jogokat; és

b) annak meghatározása, hogy más személyeknek engedélyt adjanak-e az Egyesült Királyságba
történő belépésre.

Az Alkotmány III-130. és III-265. cikke, illetve az Alkotmány egyéb rendelkezései vagy az Alkotmány
alapján elfogadott intézkedések nem érintik az Egyesült Királyságnak azt a jogát, hogy ilyen
ellenőrzéseket vezessen be vagy végezzen. Az ebben a cikkben az Egyesült Királyságra történő
hivatkozások azokra a területekre is vonatkoznak, amelyek külkapcsolataiért az Egyesült Királyság
felelős.

2. cikk

Az Egyesült Királyság és Írország egymás között továbbra is megállapíthatják a személyeknek a
területeik („a közös utazási terület”) közötti mozgására vonatkozó szabályokat, miközben teljes
mértékben tiszteletben tartják az e jegyzőkönyv 1. cikke első albekezdésének a) pontjában említett
személyek jogait. Ennek megfelelően mindaddig, amíg egymás között ilyen szabályokat tartanak
fenn, az e jegyzőkönyv 1. cikkének rendelkezései ugyanazokkal a feltételekkel alkalmazandók
Írországra, mint az Egyesült Királyságra. Az Alkotmány III-130. és III-265. cikke, illetve az
Alkotmány egyéb rendelkezései vagy az Alkotmány alapján elfogadott intézkedések az ilyen
szabályokat nem érintik.
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3. cikk

A többi tagállam jogosult határain vagy a területükre való belépés bármely pontján ilyen
ellenőrzéseknek alávetni az Egyesült Királyságból vagy bármely olyan területről, amelynek
külkapcsolataiért az felelős, a területükre belépni kívánó személyeket – ugyanolyan célból, mint
amelyet az 1. cikk tartalmaz –, illetve az Írországból belépni kívánó személyeket addig, ameddig az
1. cikk rendelkezéseinek hatálya Írországra is kiterjed.

Az Alkotmány III-130. és III-265. cikke, illetve az Alkotmány egyéb rendelkezései vagy az azon
alapuló intézkedések nem érintik más tagállamoknak azt a jogát, hogy ilyen ellenőrzéseket
vezessenek be vagy végezzenek.

4. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet az Alkotmány IV-438. cikke alapján hatályban maradó jogi aktusokra is
alkalmazni kell.
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