
B. AZ ALKOTMÁNYHOZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYVEKRE VONATKOZÓ
NYILATKOZATOK

NYILATKOZATOK 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
JEGYZŐKÖNYVHÖZ

31. Nyilatkozat az Åland-szigetekről

A Konferencia tudomásul veszi, hogy a IV-440. cikke (5) bekezdésében említett, az Åland-szigetekre
alkalmazandó rendszert ezeknek a szigeteknek a különleges nemzetközi jogi jogállására tekintettel
került megállapításra.

Ezért a Konferencia hangsúlyozza, hogy 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. szakaszába különös rendelkezéseket
iktattak be.

32. Nyilatkozat a lappokról

Tekintettel 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 60. és 61. cikkére, a Konferencia elismeri Svédországnak és Finnországnak a nemzeti és
nemzetközi jog alapján a lappokra vonatkozóan vállalt kötelezettségeit.

A Konferencia megállapítja, hogy Svédország és Finnország elkötelezte magát a lappok megélhetési
lehetőségeinek, nyelvének, kultúrájának és életmódjának megőrzése és fejlesztése mellett, és
figyelembe veszi, hogy a hagyományos lapp kultúra és megélhetés olyan elsődleges gazdasági
tevékenységektől függ, mint a hagyományos lapp településterületeken folytatott rénszarvastenyésztés.

Ezért a Konferencia hangsúlyozza, hogy 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 6. szakaszába különös rendelkezéseket
iktattak be.
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NYILATKOZATOK 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 JEGYZŐKÖNYVHÖZ

33. Nyilatkozat Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának
ciprusi felségterületeiről

A KONFERENCIA,

Emlékeztetve arra, hogy az Egyesült Királyságnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozásáról
szóló szerződés záróokmányához mellékelt, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának
ciprusi felségterületeiről szóló együttes nyilatkozat megállapította, hogy az Európai Gazdasági
Közösség és a felségterületek közötti kapcsolatokra alkalmazandó rendelkezéseket az Európai
Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti mindenkori megállapodás keretében kell
meghatározni;

Figyelemmel azokra a rendelkezésekre, melyek a Ciprusi Köztársaság létesítéséről szóló szerződésben
(a továbbiakban: a létesítési szerződés) és a kapcsolódó, 1960. augusztus 16-i jegyzékváltásban
meghatározott felségterületekre vonatkoznak;

Tudomásul véve az Egyesült Királyság kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya közötti, a
felségterületek igazgatásáról szóló 1960. augusztus 16-i jegyzékváltást, és az Egyesült Királyság
kormányának csatolt nyilatkozatát arról, hogy az egyik legfőbb elérni kívánt cél azon személyek
érdekeinek védelme, akik a felségterületeken lakóhellyel rendelkeznek vagy ott vállalnak munkát, s
ebben az összefüggésben figyelembe véve, hogy az említett személyeknek a lehető legteljesebb
mértékben ugyanolyan bánásmódban kell részesülniük, mint a Ciprusi Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező vagy ott munkát vállaló személyeknek;

Tudomásul véve továbbá a létesítő szerződésnek a felségterületek és a Ciprusi Köztársaság közötti
vámszabályokra vonatkozó rendelkezéseit, különösen az említett szerződés F. mellékletében
meghatározottakat;

Tudomásul véve továbbá az Egyesült Királyság azon elkötelezettségét, hogy a felségterületek és a
Ciprusi Köztársaság között nem létesít vám- vagy határ-ellenőrzési pontot, illetve a létesítő szerződés
értelmében hozott azon rendelkezéseket, amelyek alapján a Ciprusi Köztársaság hatóságai a
felségterületeken számos közigazgatási tevékenységet végeznek, többek között a mezőgazdaság, a
vámügyek és az adózás területén;

Megerősítve, hogy a Ciprusi Köztársaságnak az Unióhoz történő csatlakozása nem érinti a létesítő
szerződés részes feleinek jogait és kötelezettségeit;

Felismerve következésképpen annak szükségességét, hogy az Alkotmánynak és az Unió jogi
aktusainak egyes rendelkezéseit a felségterületekre is alkalmazzák, és hogy ezeknek a rendelkezé-
seknek a felségterületeken történő végrehajtásával kapcsolatban különleges szabályokat fogadjanak el;
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Hangsúlyozza, hogy ezért 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 második részének III. címébe különös rendelkezéseket iktattak be.

34. A Bizottság nyilatkozata Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről

A Bizottság megerősíti arra vonatkozó álláspontját, hogy 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 második része III. címének értelmében a
felségterületeken alkalmazandó rendelkezések magukban foglalják:

a) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereske-
delmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletet;

b) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június
21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletet, a felségterületeken történő vidékfejlesztési intézkedés-
eknek az EMOGA Garanciarészlege által történő finanszírozása céljából az Európai Mezőgazda-
sági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletnek megfelelően szükséges mértékben.

35. Nyilatkozat a litvániai Ignalina Atomerőműről

A KONFERENCIA,

Kijelentve, hogy Litvánia leszerelési erőfeszítéseinek a támogatására az Uniónak szándékában áll
megfelelő kiegészítő közösségi támogatást nyújtani Litvániának az Unióhoz történő csatlakozását
követően is a 2006-ig tartó és az azt követő időszakra, és tudomásul véve, hogy Litvánia a közösségi
szolidaritás kifejeződésének figyelembevételével kötelezettséget vállalt az Ignalina Atomerőmű 1.
blokkjának 2005-öt megelőző és a 2. blokk 2009-ig megvalósuló leállítására;

Elismerve, hogy a volt Szovjetunióból származó két 1500 MW teljesítményű RBMK típusú reaktorral
rendelkező Ignalina Atomerőmű leszerelése példa nélküli, és Litvánia számára kivételes pénzügyi
terhet jelent, amely az ország méretével és gazdasági erejével nem áll arányban, és ez a leszerelés a
hatályos pénzügyi tervet követően is folytatódik az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban
meghatározottak szerint;

Tudomásul véve, hogy az Ignalina Atomerőmű leállításából és leszereléséből eredő következmények
kezelésére szükséges a kiegészítő uniós támogatásra vonatkozó végrehajtási intézkedések elfogadása;

Tudomásul véve, hogy az uniós támogatás felhasználásakor Litvánia megfelelő figyelmet fordít az
Ignalina Atomerőmű bezárása által leginkább érintett régiók nehézségeire;
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Kijelentve, hogy egyes állami támogatásokban részesülő intézkedéseket a belső piaccal össze-
egyeztethetőnek kell tekinteni, úgymint az Ignalina Atomerőmű leszerelését és az uniós
vívmányokkal összhangban álló környezeti rehabilitációt és az Ignalina Atomerőmű két reaktora
leállítását követően azok helyettesítéséhez szükséges hagyományos villamosenergia-termelési
kapacitások modernizációját;

Hangsúlyozza, hogy ezért 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 második részének IV. címébe különös rendelkezéseket iktattak be.

36. Nyilatkozat a Kalinyingrádi Terület és az Orosz Föderáció
egyéb részei közötti, szárazföldi úton történő átutazásról

A KONFERENCIA,

Figyelembe véve az Orosz Föderáció Kalinyingrádi Területének sajátos helyzetét az Unió bővítésével
összefüggésben;

Elismerve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget létrehozó uniós
vívmányok tekintetében Litvániára háruló kötelezettségeket és kötelezettségvállalásokat;

Megállapítva különösen, hogy Litvániának legkésőbb a csatlakozástól kezdődően teljes mértékben
alkalmaznia kell és végre kell hajtania az olyan harmadik országok listájáról szóló uniós
vívmányokat, amelyek állampolgárainak a külső határok átlépésekor vízummal kell rendelkezniük,
illetve az azon országok listájáról szóló uniós vívmányokat, amelyek állampolgárai mentesülnek e
kötelezettség alól, valamint az egységes vízumformátumra vonatkozó uniós vívmányokat;

Elismerve, hogy a Kalinyingrádi Terület és az Orosz Föderáció egyéb részei közötti szárazföldi úton
történő átutazás az Unió területén keresztül az Unió egészét érintő kérdés, és hogy e kérdést ennek
megfelelően kell kezelni, továbbá hogy e kérdés nem vonhat maga után Litvánia számára kedvezőtlen
következményeket;

Figyelembe véve, hogy a belső határokon végzett ellenőrzések megszüntetéséről a Tanácsnak azt
követően kell határoznia, hogy meggyőződött az ehhez szükséges feltételek teljesüléséről;

Azzal a szándékkal, hogy segítsék Litvániát a belső határok nélküli schengeni térségben való lehető
legkorábbi teljes részvételéhez szükséges feltételek teljesítésében;

Hangsúlyozza, hogy ezért 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 második részének V. címébe különös rendelkezéseket iktattak be.
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37. Nyilatkozat a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőmű
1. és 2. blokkjáról

A KONFERENCIA,

Tudomásul véve Szlovákia kötelezettségvállalását a Bohunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkjának
2006, illetve 2008 végén történő leállításáról, és kijelentve, hogy az Uniónak szándékában áll 2006-
ig további pénzügyi támogatást folyósítani a PHARE-program alapján nyújtott előcsatlakozási
támogatás folytatásaként, támogatva Szlovákia erőfeszítéseit az atomerőművek leszerelésére;

Tudomásul véve a folytatódó uniós támogatásra vonatkozó végrehajtási intézkedések elfogadásának
szükségességét;

Hangsúlyozza, hogy ezért 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 második részének IX. címébe különös rendelkezéseket iktattak be.

38. Nyilatkozat Ciprusról

A KONFERENCIA,

Megerősítve a ciprusi kérdés teljes körű, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának vonatkozó
határozataival összhangban álló rendezésére irányuló kötelezettségvállalását, valamint az Egyesült
Nemzetek főtitkárának e cél elérésére tett erőfeszítéseihez nyújtott teljes támogatását;

Figyelembe véve, hogy a ciprusi kérdés ilyen jellegű teljes körű rendezését még nem sikerült elérni;

Figyelembe véve, hogy ezért rendelkezni kell az uniós vívmányok alkalmazásának a Ciprusi
Köztársaság azon területein való felfüggesztéséről, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem
gyakorol tényleges ellenőrzést;

Figyelembe véve, hogy a ciprusi kérdés rendezésének esetén e felfüggesztést meg kell szüntetni;

Figyelembe véve, hogy az Unió kész a kérdés ilyen jellegű rendezésének feltételeit azokkal az elvekkel
összeegyeztetni, amelyeken az Unió alapul;

Figyelembe véve, hogy rendelkezni kell azokról a feltételekről, amelyekkel az irányadó uniós jogi
rendelkezéseket alkalmazni kell a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának
tényleges ellenőrzése alatt álló területek, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságának keleti támaszponti területe között húzódó vonalra;

Azzal az óhajjal, hogy Ciprus Unióhoz történő csatlakozása minden ciprusi állampolgár javát
szolgálja, és elősegítse a társadalmi békét és a megegyezést;

Figyelembe véve ezért, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság,
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a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási szerződéséről és csatlakozási
okmányáról szóló jegyzőkönyv második részének X. címében foglaltak semmiben sem gátolják az
e célra irányuló intézkedések elfogadását;

Figyelembe véve, hogy az ilyen intézkedések nem érinthetik az uniós vívmányoknak az említett
jegyzőkönyvben meghatározott feltételek szerinti, a Ciprusi Köztársaság bármely más részén történő
alkalmazását;

Hangsúlyozza, hogy ezért 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 második részének X. címébe különös rendelkezéseket iktattak be.

39. Nyilatkozat a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvről

A Konferencia tudomásul veszi, hogy az olyan jogi aktusok tekintetében, amelyeket a Tanács
önállóan 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 az I-43. és a III-329. cikkről szóló
nyilatkozata alapján Dánia kijelenti, hogy részvételére az I-43. és a III-329. cikkben említett
fellépésekben, illetve jogi aktusokban a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv I. és II. részének
megfelelően kerülhet sor.

40. Nyilatkozat az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó
átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvről

A Romániának és/vagy Bulgáriának az Unióhoz történő csatlakozásáról folytatandó konferenciák
során az Unió tagállamai által elfogadandó közös álláspont az európai parlamenti képviselői helyek,
valamint az Európai Tanácsban és a Tanácsban a szavazatok súlyozása tekintetében a
következőképpen fog alakulni:

1. Amennyiben Romániának és/vagy Bulgáriának az Unióhoz történő csatlakozására az I-20. cikk
(2) bekezdésében említett európai tanácsi határozat hatálybalépése előtt kerül sor, az Európai
Parlament 2004–2009-es megbízatási időszakában az európai parlamenti képviselői helyek
megoszlása a következő, 27 tagállamot számláló Unióra vonatkozó táblázatnak megfelelően fog
alakulni.

TAGÁLLAMOK KÉPVISELŐI HELYEKAZ EP-BEN

Németország 99

Egyesült Királyság 78

Franciaország 78

Olaszország 78

Spanyolország 54
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TAGÁLLAMOK KÉPVISELŐI HELYEKAZ EP-BEN

Lengyelország 54

Románia 35

Hollandia 27

Görögország 24

Csehország 24

Belgium 24

Magyarország 24

Portugália 24

Svédország 19

Bulgária 18

Ausztria 18

Szlovákia 14

Dánia 14

Finnország 14

Írország 13

Litvánia 13

Lettország 9

Szlovénia 7

Észtország 6

Ciprus 6

Luxemburg 6

Málta 5

Összesen 785

Ennek megfelelően az Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés, az Alkotmány I-
20. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, elő fogja írni, hogy az Európai Parlament 2004–2009-es
megbízatási időszakának fennmaradó időtartamára az európai parlamenti tagok száma a 750-et
ideiglenesen meghaladhatja.

2. Az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv
2. cikke (2) bekezdésében Románia és Bulgária szavazatainak súlyozását az Európai Tanácsban és
a Tanácsban 14-ben, illetve 10-ben fogják meghatározni.

3. Az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvben
említett küszöbértékeket az egyes csatlakozások időpontjában a jegyzőkönyv 2. cikke
(3) bekezdésének megfelelően kell kiszámítani.
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41. Nyilatkozat Olaszországról

A Konferencia tudomásul veszi, hogy az 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról
szóló 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 gazdaságbővítő programot hajt végre
azzal a céllal, hogy – különösen a kevésbé fejlett délolasz területek és olasz szigetek
infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a munkanélküliség felszámolása érdekében új munkahelyek
teremtése révén – helyreállítsa az olasz gazdaság szerkezetének egyensúlyát;

EMLÉKEZTETNEK ARRA, hogy az olasz kormány e programjának alapelveit és céljait megvizsgálták és
jóváhagyták azok a nemzetközi együttmüködést 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;

AZON A VÉLEMÉNYEN VANNAK, hogy e Szerződés alkalmazása során a Közösségi intézményeinek
figyelembe kell venniük, hogy az olasz gazdaság az elkövetkező években milyen folyamatos
erőfeszítések 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
bővítésére és a lakosság életszínvonalának növelésére szolgáló kormányzati program végrehajtását.”
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A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATAI

42. A Holland Királyság nyilatkozata
az I-55. cikkről

A Holland Királyság az I-55. cikk (4) bekezdésében említett európai határozathoz akkor adja
beleegyezését, ha az I‑54. cikk (3) bekezdésében említett európai törvény felülvizsgálata kielégítő
megoldást nyújt Hollandiának az Unió költségvetésével szembeni túlzott negatív nettóbefizetési
pozíciója tekintetében.

43. A Holland Királyság nyilatkozata a IV-440. cikkről

A Holland Királyság kijelenti, hogy egy, a IV-440. cikk (7) bekezdésében említett, a Holland Antillák
és/vagy Aruba jogállásának az Unióra tekintettel történő módosítását célzó európai határozatra
irányuló kezdeményezés kizárólag egy olyan döntés alapján nyújtható be, amelyet a Holland Királyság
Statútumával összhangban hoztak meg.

44. A Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Magyar Köztársaság,
az Osztrák Köztársaság és a Svéd Királyság nyilatkozata

Németország, Írország, Magyarország, Ausztria és a Svéd Királyság megállapítja, hogy az Európai
Atomenergia-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.

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

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést alkalmazni kell Gibraltárra mint olyan európai
területre, amelynek külkapcsolataiért egy tagállam felelős. Ez a tény az érintett tagállamok
álláspontjában semmilyen változást nem jelent.

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

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget
létrehozó szerződés, továbbá minden más ezen szerződésekből eredő vagy ezen szerződések alapján
továbbra is hatályban lévő jogi aktus tekintetében az Egyesült Királyság megújítja az 1982.
december 31-én, az „állampolgár” kifejezés meghatározásáról 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.
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47. A Spanyol Királyság nyilatkozata az „állampolgár” kifejezés meghatározásáról

Spanyolország megállapítja, hogy az Alkotmány I-10. cikke alapján uniós polgár mindenki, aki a
tagállamok valamelyikének állampolgára. Spanyolország megállapítja továbbá, hogy az európai
integrációnak az Alkotmányban tükröződő jelenlegi állapota alapján – ha az uniós jog kifejezetten
eltérően nem rendelkezik – kizárólag a tagállamok állampolgárai élvezik az európai polgársággal
összefüggő különleges jogokat. Spanyolország e tekintetben végül megállapítja, hogy a szerződés I-
20. és I-46. cikke alapján az Európai Parlament jelenleg az uniós polgárokat képviseli.

48. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata az európai
parlamenti választásokra vonatkozó válastójogról

Az Egyesült Királyság megállapítja, hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-
20. cikke és egyéb rendelkezései nem irányulnak az európai parlamenti választásokra vonatkozó
választójog alapjainak megváltoztatására.

49. 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
parlament kamaráiként járnak el.

50. A Lett Köztársaság és a Magyar Köztársaság nyilatkozata
a közös pénz nevének az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben

szereplő írásmódjáról

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben említett közös pénz nevének a
bankjegyeken és pénzérméken megjelenő egységes írásmódját nem érintve, Lettország és Magyar-
ország kinyilvánítja, hogy a közös pénz nevének, ideértve annak származékos alakjait is, az európai
alkotmány létrehozásáról szóló szerződés lett, illetve magyar szövegében alkalmazott írásmódja
semmiben nem befolyásolja a lett, illetve a magyar nyelv fennálló szabályait.
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