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Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, που 
συγκλήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 23 Ιουλίου 2007, για να θεσπίσει µε κοινή συµφωνία τις 
τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εξέδωσε τα ακόλουθα κείµενα: 
 
 
Ι. Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

της Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 
 
ΙΙ. Πρωτόκολλα 
 
 
Α. Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, στη Συνθήκη περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας: 

 
− Πρωτόκολλο σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

− Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας 

 
− Πρωτόκολλο σχετικά µε την Ευρωοµάδα 

 
− Πρωτόκολλο σχετικά µε τη µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία η οποία θεσπίζεται µε το 

άρθρο 28 Α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

− Πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 

 
− Πρωτόκολλο σχετικά µε την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισµό 

 
− Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο Ηνωµένο Βασίλειο 
 

− Πρωτόκολλο σχετικά µε την άσκηση των συντρεχουσών αρµοδιοτήτων 
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− Πρωτόκολλο σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 
 

− Πρωτόκολλο σχετικά µε την απόφαση τους Συµβουλίου όσον αφορά την 
εφαρµογή του άρθρου 9 Γ, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και του άρθρου 205, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µεταξύ της 1ης Νοεµβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 
2017, αφενός, και από της 1ης Απριλίου 2017, αφετέρου 

 
− Πρωτόκολλο σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις 

 
Β. Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας 

 
− Πρωτόκολλο αριθ. 1 για την τροποποίηση των Πρωτοκόλλων, τα οποία 

προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

 
− Πίνακες αντιστοιχίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 

1 για την τροποποίηση των Πρωτοκόλλων, τα οποία προσαρτώνται στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

 
− Πρωτόκολλο αριθ. 2 για την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 
 
 
 
ΙΙΙ. Παράρτηµα της Συνθήκης της Λισσαβώνας: 
 

− Πίνακες αντιστοιχίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
 
 
Η ∆ιάσκεψη υιοθέτησε τις δηλώσεις, οι οποίες απαριθµούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην 
παρούσα Τελική Πράξη: 
 
Α. ∆ηλώσεις σχετικά µε διατάξεις των Συνθηκών 
 

1. ∆ήλωση σχετικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
2. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 
 
3. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 7α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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4. ∆ήλωση σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
5. ∆ήλωση σχετικά µε την πολιτική συµφωνία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το σχέδιο 

απόφασης για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
6. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Β, παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 9 ∆, παράγραφοι 6 

και 7 και το άρθρο 9 Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
7. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Γ, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το άρθρο 205, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
8. ∆ήλωση σχετικά µε τα πρακτικά µέτρα τα οποία θα ληφθούν τη στιγµή της έναρξης 

ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας όσον αφορά την προεδρία του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου και του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 

 
9. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Γ, παράγραφος 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την άσκηση της 
προεδρίας του Συµβουλίου 

 
10. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 ∆ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
11. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 ∆, παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
12. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
13. ∆ήλωση σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
 
14. ∆ήλωση σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
 
15. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 13α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
16. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο53, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 
 
17. ∆ήλωση σχετικά µε την υπεροχή 
 
18. ∆ήλωση σχετικά µε την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων 
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19. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
20. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 16 Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
21. ∆ήλωση σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα 

της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνοµικής συνεργασίας 
 
22. ∆ήλωση όσον αφορά τα άρθρα 42 και 63α της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
23. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 42, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
24. ∆ήλωση σχετικά µε τη νοµική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
25. ∆ήλωση όσον αφορά τα άρθρα 61 Η και 188 ΙΑ της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
26. ∆ήλωση σχετικά µε τη µη συµµετοχή κράτους µέλους σε µέτρο το οποίο βασίζεται στο 

τρίτο µέρος, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
27. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 69 ∆, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
28. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
29. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
30. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 104 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
31. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 140 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
32. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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33. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 158 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
34. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 163 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
35. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 176 Α της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
36. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 188 Ι∆ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά µε τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη, από τα κράτη µέλη, διεθνών 
συµφωνιών όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

 
37. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 188 ΙΗ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
38. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά µε τον αριθµό των γενικών εισαγγελέων στο ∆ικαστήριο 
 
39. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 249 Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
40. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 280 ∆ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
41. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
42. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 
43. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 311α, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 
Β. ∆ηλώσεις σχετικά µε τα Πρωτόκολλα, τα οποία προσαρτώνται στις Συνθήκες 
 

44. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το κεκτηµένο του 
Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
45. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το 

κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
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46. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το 

κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
47. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφοι 3, 4 και 5 του Πρωτοκόλλου 

σχετικά µε το κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
48. ∆ήλωση σχετικά µε το Πρωτόκολλο για τη θέση της ∆ανίας 

 
49. ∆ήλωση σχετικά µε την Ιταλία 

 
50. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές 

διατάξεις 
 
Εξάλλου, η ∆ιάσκεψη έλαβε υπό σηµείωση τις κάτωθι απαριθµούµενες δηλώσεις, οι οποίες 
προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη: 
 

51. ∆ήλωση του Βασιλείου του Βελγίου σχετικά µε τα εθνικά κοινοβούλια 
 

52. ∆ήλωση του Βασιλείου του Βελγίου, της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του 
Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, 
της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας 
της Αυστρίας, της Ρουµανίας, της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 
της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τα σύµβολα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
53. ∆ήλωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τον Χάρτη των θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

54. ∆ήλωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, της 
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας και του Βασιλείου 
της Σουηδίας 

 
55. ∆ήλωση του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
 

56. ∆ήλωση της Ιρλανδίας όσον αφορά το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη 
θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας σχετικά µε τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
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57. ∆ήλωση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

 
58. ∆ήλωση της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας και της 

∆ηµοκρατίας της Μάλτας σχετικά µε τη γραφή του ονόµατος του ενιαίου νοµίσµατος 
στις Συνθήκες 

 
59. ∆ήλωση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών όσον αφορά το άρθρο 270α της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
60. ∆ήλωση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών όσον αφορά το άρθρο 311α της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

61. ∆ήλωση της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας σχετικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
62. ∆ήλωση της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας σχετικά µε το Πρωτόκολλο για την εφαρµογή 

του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και 
το Ηνωµένο Βασίλειο 

 
63. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 

σχετικά µε τον ορισµό του όρου «υπήκοοι» 
 
64. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, 

σχετικά µε το δικαίωµα του εκλέγειν στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές 
 
65. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας όσον 

αφορά το άρθρο 61 Η της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά 
 
 
 
Για … 
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A. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
 
 
 
1. ∆ήλωση σχετικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει νοµικά δεσµευτική 
ισχύ, επιβεβαιώνει τα θεµελιώδη δικαιώµατα τα οποία διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και όπως 
προκύπτουν από τις συνταγµατικές παραδόσεις που είναι κοινές για τα κράτη µέλη. 
 
Ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρµοδιοτήτων της 
Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρµοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις 
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται από τις Συνθήκες. 
 
 
2. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Η ∆ιάσκεψη συµφωνεί ότι η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών θα πρέπει να γίνει 
κατά τρόπο που επιτρέπει τη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της έννοµης τάξης της Ένωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ∆ιάσκεψη διαπιστώνει την ύπαρξη τακτικού διαλόγου µεταξύ του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ο οποίος 
µπορεί να ενισχυθεί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει στην εν λόγω Σύµβαση. 
 
 

3. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 7α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η Ένωση λαµβάνει υπόψη της την ιδιαίτερη κατάσταση των χωρών µικρής εδαφικής έκτασης µε 
τις οποίες διατηρεί ειδικές σχέσεις γειτονίας. 
 
 

4. ∆ήλωση σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Η πρόσθετη έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δοθεί στην Ιταλία. 
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5. ∆ήλωση σχετικά µε την πολιτική συµφωνία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
για το σχέδιο απόφασης για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα δώσει την πολιτική του συµφωνία σχετικά µε το αναθεωρηµένο 
σχέδιο απόφασης για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την κοινοβουλευτική περίοδο 
2009-2014, µε βάση την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
6. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 B, παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 9 ∆, παράγραφοι 6 και 7 

και το άρθρο 9 E της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Κατά την επιλογή των προσώπων που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, του προέδρου της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης 
για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη η 
ανάγκη σεβασµού της γεωγραφικής και δηµογραφικής πολυµορφίας της Ένωσης καθώς και των 
κρατών µελών της. 
 
 
7. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Γ, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το άρθρο 205, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι η απόφαση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 9 Γ, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκδοθεί από το Συµβούλιο κατά την ηµεροµηνία της 
υπογραφής της Συνθήκης της Λισσαβώνας και θα τεθεί σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
εν λόγω Συνθήκης. Το σχέδιο απόφασης παρατίθεται κατωτέρω: 
 
 

Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου 
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 9 Γ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και του άρθρου 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µεταξύ της 1ης Νοεµβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, αφενός, και από 1ης Απριλίου 2017, 
αφετέρου 

 
 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
 
Εκτιµώντας τα εξής: 
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(1) Θεωρείται σκόπιµο να θεσπισθούν διατάξεις που να επιτρέπουν την οµαλή µετάβαση από το 

σύστηµα λήψεως αποφάσεων του Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, το οποίο θα 
συνεχίσει να εφαρµόζεται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, στο σύστηµα ψηφοφορίας που 
προβλέπεται από το άρθρο 9 Γ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το άρθρο 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο θα ισχύσει από 1ης Νοεµβρίου 2014, συµπεριλαµβανοµένων, κατά τη διάρκεια 
µεταβατικής περιόδου έως τις 31 Μαρτίου 2017, των ειδικών διατάξεων οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του εν λόγω Πρωτοκόλλου. 

 
 
(2) Υπενθυµίζεται ότι η πρακτική του Συµβουλίου είναι να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των αποφάσεων που λαµβάνονται µε 
ειδική πλειοψηφία, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 
 
 

Τµήµα 1 
∆ιατάξεις εφαρµοστέες µεταξύ της 1ης Νοεµβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017 

 
Άρθρο 1 

 
Μεταξύ της 1ης Νοεµβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, εάν µέλη του Συµβουλίου που 
αντιπροσωπεύουν: 
 
α) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του πληθυσµού, ή 
 
β) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του αριθµού των κρατών µελών, 
 
τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχηµατισµό της µειοψηφίας αρνησικυρίας που προκύπτει από 
την εφαρµογή του άρθρου 9 Γ, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και του άρθρου 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλώσουν την αντίθεσή τους στην έκδοση πράξης του Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία, 
το Συµβούλιο συζητά το θέµα. 
 

Άρθρο 2 
 
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συζήτησης, το Συµβούλιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να καταλήξει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και χωρίς να θίγονται τα υποχρεωτικά 
χρονικά όρια που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης, σε ικανοποιητική λύση σε σχέση µε τις ανησυχίες 
που εξέφρασαν τα µέλη του Συµβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 1. 
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Άρθρο 3 
 
Προς τον σκοπό αυτόν, ο πρόεδρος του Συµβουλίου, επικουρούµενος από την Επιτροπή και 
τηρώντας τον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου, αναλαµβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία 
προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη ευρύτερης βάσης συµφωνίας στο Συµβούλιο. Τα µέλη του 
Συµβουλίου τον συνδράµουν. 
 
 

Τµήµα 2 
∆ιατάξεις οι οποίες εφαρµόζονται από 1ης Απριλίου 2017 

 
Άρθρο 4 

 
Από 1ης Απριλίου 2017, εάν µέλη του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν: 
 
α) τουλάχιστον το 55% του πληθυσµού, ή 
 
β) τουλάχιστον το 55% του αριθµού των κρατών µελών, 
 
τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχηµατισµό της µειοψηφίας αρνησικυρίας που προκύπτει από 
την εφαρµογή του άρθρου 9 Γ, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και του άρθρου 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλώσουν την αντίθεσή τους στην έκδοση πράξης του Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία, 
το Συµβούλιο συζητά το θέµα. 
 

Άρθρο 5 
 
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συζήτησης, το Συµβούλιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να καταλήξει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και χωρίς να θίγονται τα υποχρεωτικά 
χρονικά όρια που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης, σε ικανοποιητική λύση σε σχέση µε τις ανησυχίες 
που εξέφρασαν τα µέλη του Συµβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 4. 
 

Άρθρο 6 
 
Προς τον σκοπό αυτόν, ο πρόεδρος του Συµβουλίου, επικουρούµενος από την Επιτροπή και 
τηρώντας τον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου, αναλαµβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία 
προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη ευρύτερης βάσης συµφωνίας στο Συµβούλιο. Τα µέλη του 
Συµβουλίου τον συνδράµουν. 
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Τµήµα 3 
Έναρξη ισχύος 

 
Άρθρο 7 

 
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας. 
 
 

8. ∆ήλωση σχετικά µε τα πρακτικά µέτρα τα οποία θα ληφθούν 
τη στιγµή της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας όσον αφορά την προεδρία 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
 
Εφόσον η Συνθήκη της Λισσαβώνας τεθεί σε ισχύ µετά την 1η Ιανουαρίου 2009, η ∆ιάσκεψη 
προσκαλεί αφενός µεν της αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους το οποίο θα ασκεί εκείνη τη στιγµή 
την εξάµηνη Προεδρία του Συµβουλίου, αφετέρου δε την προσωπικότητα η οποία θα έχει εκλεγεί 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και την προσωπικότητα που θα έχει ορισθεί ύπατος 
εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να λάβουν, 
κατόπιν διαβούλευσης µε την επόµενη εξάµηνη προεδρία, τα απαραίτητα συγκεκριµένα µέτρα τα 
οποία θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική προσαρµογή των πρακτικών και οργανωτικών πτυχών 
της άσκησης της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων. 
 
 

9. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Γ, παράγραφος 9 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την άσκηση 

της προεδρίας του Συµβουλίου 
 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι το Συµβούλιο θα πρέπει, από την υπογραφή της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας, να αρχίσει να προετοιµάζει την απόφαση για τη θέσπιση των µέτρων εφαρµογής της 
απόφασης σχετικά µε την άσκηση της προεδρίας του Συµβουλίου, θα πρέπει δε να δώσει την 
πολιτική του έγκριση εντός εξαµήνου. Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα 
εκδοθεί την ηµέρα θέσεως σε ισχύ της εν λόγω Συνθήκης, παρατίθεται κατωτέρω: 
 
 

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
σχετικά µε την άσκηση της προεδρίας του Συµβουλίου 

 
Άρθρο 1 

 
1. Η προεδρία του Συµβουλίου, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών Υποθέσεων, ασκείται από 
προκαθορισµένες οµάδες τριών κρατών µελών για διάστηµα 18 µηνών. Οι οµάδες αυτές 
συγκροτούνται µε ισότιµη εναλλαγή των κρατών µελών λαµβάνοντας υπόψη την πολυµορφία τους 
και τις γεωγραφικές ισορροπίες εντός της Ένωσης. 
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2. Κάθε µέλος της οµάδας προεδρεύει εκ περιτροπής όλων των συνθέσεων του Συµβουλίου επί 
εξάµηνη περίοδο, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών Υποθέσεων. Τα άλλα µέλη της οµάδας 
συντρέχουν την προεδρία σε όλες τις σφαίρες ευθύνης της, βάσει κοινού προγράµµατος. Τα µέλη 
της οµάδας µπορούν να αποφασίζουν άλλες ρυθµίσεις µεταξύ τους. 
 

Άρθρο 2 
 
Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών προεδρεύεται από 
αντιπρόσωπο του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων. 
 
Η προεδρία της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας ασκείται από αντιπρόσωπο του ύπατου 
εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 
 
Η προεδρία των προπαρασκευαστικών οργάνων των διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου, πλην 
της συνθέσεως των Εξωτερικών Υποθέσεων, ασκείται από το µέλος της οµάδας που προεδρεύει της 
σχετικής σύνθεσης του Συµβουλίου, εκτός εάν ληφθεί απόφαση περί του αντιθέτου σύµφωνα µε το 
άρθρο 4. 
 

Άρθρο 3 
 
Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, τη συνοχή και τη 
συνέχεια των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου στο πλαίσιο πολυετούς 
προγραµµατισµού. Τα κράτη µέλη που ασκούν την προεδρία λαµβάνουν, µε τη συνδροµή της 
Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου, όλα τα µέτρα που είναι πρόσφορα για τη διοργάνωση και 
καλή διεξαγωγή των εργασιών του Συµβουλίου. 
 

Άρθρο 4 
 
Το Συµβούλιο θεσπίζει απόφαση µε την οποία καθορίζονται τα µέτρα εφαρµογής της παρούσας 
απόφασης. 
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10. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 ∆ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η ∆ιάσκεψη εκτιµά ότι, όταν η Επιτροπή δεν θα περιλαµβάνει πλέον υπηκόους από όλα τα κράτη 
µέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη εξασφάλισης πλήρους 
διαφάνειας στις σχέσεις της µε το σύνολο των κρατών µελών. Εποµένως, η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε όλα τα κράτη µέλη, είτε διαθέτουν υπήκοο που εκτελεί θητεία ως µέλος της 
Επιτροπής είτε όχι, και στο πλαίσιο αυτό να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ενηµέρωσης 
όλων των κρατών µελών και διαβούλευσης µε αυτά. 
 
Η ∆ιάσκεψη εκτιµά επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται υπόψη πλήρως η πολιτική, κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα 
σε όλα τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων όσων δεν διαθέτουν υπήκοο που εκτελεί θητεία ως 
µέλος της Επιτροπής. Με τα µέτρα αυτά, πρέπει µεταξύ άλλων να εξασφαλίζεται ότι η θέση των εν 
λόγω κρατών µελών λαµβάνεται υπ’ όψιν µε κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις. 
 
 

11. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 ∆, παράγραφοι 6 και 7 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Η ∆ιάσκεψη θεωρεί ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχουν από κοινού ευθύνη για την καλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
εκλογής προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα πραγµατοποιούν, πριν από την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τις αναγκαίες διαβουλεύσεις στο καταλληλότερο πλαίσιο. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 ∆, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, οι διαβουλεύσεις θα έχουν ως αντικείµενο τα 
προσόντα των υποψηφίων για το αξίωµα του προέδρου της Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λεπτοµέρειες της διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 
αυτών µπορούν να καθορίζονται, σε εύλογο χρόνο, µε κοινή συµφωνία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 
 
 

12. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 9 Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
1. Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών πριν από το 
διορισµό του ύπατου εκπρόσωπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, ο οποίος θα λάβει χώρα κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας σύµφωνα µε το άρθρο 9 Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 5 
του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, θα αναληφθούν οι δέουσες επαφές µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· η θητεία του ύπατου εκπροσώπου θα αρχίσει κατά την ίδια αυτή 
ηµεροµηνία και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος της θητείας της Επιτροπής, η οποία θα είναι τότε εν 
ενεργεία. 
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2. Επιπλέον, η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει ότι, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας του οποίου η θητεία θα αρχίσει τον Νοέµβριο του 
2009 κατά τον αυτό χρόνο και για την αυτή διάρκεια µε την επόµενη Επιτροπή, θα διορισθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9∆ και 9Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

13. ∆ήλωση σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 
 
Η ∆ιάσκεψη υπογραµµίζει ότι οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες 
διέπουν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης της 
θεσµοθέτησης του αξιώµατος του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας καθώς και της ίδρυσης Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης, δεν 
επηρεάζουν την ευθύνη των κρατών µελών, όπως αυτή υφίσταται σήµερα, σχετικά µε τη χάραξη 
και την άσκηση της εξωτερικής τους πολιτικής, ούτε την εθνική τους εκπροσώπηση σε τρίτες 
χώρες και σε διεθνείς οργανισµούς. 
 
Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει επίσης ότι οι διατάξεις που διέπουν την κοινή πολιτική ασφάλειας και 
άµυνας δεν θίγουν τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και της άµυνας των κρατών 
µελών. 
 
Τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα εξακολουθήσουν να δεσµεύονται από 
τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, και, ιδίως, από την πρωταρχική ευθύνη του 
Συµβουλίου Ασφαλείας και των κρατών µελών του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας. 
 
 

14. ∆ήλωση σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
 
Επιπλέον των ειδικών διαδικασιών και κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ∆ιάσκεψη τονίζει ότι οι διατάξεις σχετικά µε την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, µεταξύ άλλων όσον αφορά τον ύπατο εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και την Υπηρεσία Εξωτερικής 
∆ράσης δεν θα επηρεάζουν την υφιστάµενη νοµική βάση, τις ευθύνες και αρµοδιότητες κάθε 
κράτους µέλους όσον αφορά τη χάραξη και τη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του, την εθνική 
διπλωµατική υπηρεσία του, τις σχέσεις του µε τρίτες χώρες και τη συµµετοχή του σε διεθνείς 
οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής ενός κράτους µέλους ως µέλους στο 
Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει επίσης ότι οι διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας δεν παρέχουν στην Επιτροπή νέες εξουσίες για τη δροµολόγηση αποφάσεων 
ούτε ενισχύουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει επίσης ότι οι διατάξεις που διέπουν την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
ασφάλειας και άµυνας δεν θίγουν τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας των 
κρατών µελών. 
 
 

15. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 13α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι, µόλις υπογραφεί η Συνθήκη της Λισσαβώνας, ο γενικός γραµµατέας του 
Συµβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να αρχίσουν προπαρασκευαστικές εργασίες 
για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης. 
 
 
16. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 53, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η ∆ιάσκεψη θεωρεί ότι η δυνατότητα µετάφρασης των Συνθηκών στις γλώσσες που αναφέρει το 
άρθρο53, παράγραφος 2, συµβάλλει στον στόχο του σεβασµού του πλούτου της πολιτιστικής και 
γλωσσικής πολυµορφίας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3, τέταρτο εδάφιο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η Ένωση παραµένει προσηλωµένη στην 
πολιτιστική πολυµορφία της Ευρώπης και ότι θα εξακολουθήσει να αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία 
στις εν λόγω γλώσσες και σε άλλες γλώσσες. 
 
Η ∆ιάσκεψη συνιστά σε όσα κράτη µέλη επιθυµούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας του 
άρθρου53, παράγραφος 2, να ανακοινώσουν στο Συµβούλιο, εντός έξι µηνών από την υπογραφή 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας, τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες θα γίνουν µεταφράσεις των 
Συνθηκών. 
 
 

17. ∆ήλωση σχετικά µε την υπεροχή 
 
Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι Συνθήκες και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των Συνθηκών 
υπερισχύουν του δικαίου των κρατών µελών, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω 
νοµολογία. 
 
Επίσης, η ∆ιάσκεψη αποφάσισε να προσαρτηθεί στην παρούσα τελική πράξη η γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου σχετικά µε την υπεροχή, η οποία περιλαµβάνεται στο 
έγγραφο 11197/07 (JUR 260): 



 
AF/TL/DC/el 10 

«Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου» 

της 22ας Ιουνίου 2007 

 

Από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου απορρέει ότι η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου αποτελεί 

θεµελιώδη αρχή του εν λόγω δικαίου. Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, η αρχή αυτή είναι συνυφασµένη µε 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά την πρώτη απόφαση στο πλαίσιο αυτής 

της πάγιας νοµολογίας (Costa/ENEL
1
, 15 Ιουλίου 1964, υπόθεση 6/64) δεν υπήρχε µνεία της 

υπεροχής στη Συνθήκη, πράγµα που εξακολουθεί να συµβαίνει και σήµερα. Το γεγονός ότι η αρχή της 

υπεροχής δεν θα περιληφθεί στη µελλοντική Συνθήκη ουδόλως µεταβάλλει την ύπαρξη της αρχής και 

την υφιστάµενη νοµολογία του ∆ικαστηρίου.» 
 
 

18. ∆ήλωση σχετικά µε την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων 
 
Η ∆ιάσκεψη τονίζει ότι, σύµφωνα µε το σύστηµα το οποίο προβλέπεται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών, όσες αρµοδιότητες δεν απονέµονται 
στην Ένωση µε τις Συνθήκες ανήκουν στα κράτη µέλη. 
 
Όταν οι Συνθήκες απονέµουν στην Ένωση αρµοδιότητα συντρέχουσα µε των κρατών µελών σε ένα 
συγκεκριµένο τοµέα, τα κράτη µέλη ασκούν την αρµοδιότητά τους κατά το µέτρο που η Ένωση δεν 
έχει ασκήσει, ή έχει αποφασίσει να παύσει να ασκεί τη δική της αρµοδιότητα. Η τελευταία αυτή 
περίπτωση συντρέχει όταν τα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ένωσης αποφασίζουν να καταργήσουν 
µια νοµοθετική πράξη, ειδικότερα προκειµένου να εξασφαλίσουν µε καλύτερο τρόπο τη συνεχή 
τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει 
από την Επιτροπή, µε πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων από τα µέλη του (αντιπροσώπων των 
κρατών µελών) και σύµφωνα µε το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να υποβάλει προτάσεις για την κατάργηση νοµοθετικής πράξης. Η ∆ιάσκεψη εκφράζει 
την ικανοποίησή της για τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα εξετάσει µε ιδιαίτερη προσοχή τα 
αιτήµατα αυτά. 
 
Ωσαύτως, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνερχόµενοι σε 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 48, παράγραφοι 2 έως 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορούν να αποφασίσουν 
τροποποίηση των Συνθηκών, επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, µεταξύ άλλων, προκειµένου να 
αυξήσουν ή να µειώσουν τις αρµοδιότητες που απονέµονται στην Ένωση µε τις εν λόγω Συνθήκες. 
 
 

                                                 
1  «(…) συνάγεται ότι, εφ’ όσον το δίκαιο που γεννήθηκε από τη Συνθήκη απορρέει από αυτόνοµη 

πηγή δικαίου, δεν είναι δυνατόν, λόγω του ιδιόµορφου πρωτότυπου χαρακτήρα του, να του 

αντιτάσσεται οποιοδήποτε εσωτερικό νοµοθετικό κείµενο, χωρίς να χάνει τον κοινοτικό του 

χαρακτήρα και χωρίς να διακυβεύεται η νοµική βάση της ίδιας της Κοινότητας». 



 
AF/TL/DC/el 11 

19. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 
Η ∆ιάσκεψη συµφωνεί ότι η Ένωση, στο πλαίσιο των γενικών προσπαθειών της για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων µεταξύ γυναικών και ανδρών, επιδιώκει µε τις διάφορες πολιτικές της να 
καταπολεµήσει όλες τις µορφές οικογενειακής βίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα 
τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη και τιµωρία αυτών των εγκληµατικών πράξεων και για την 
υποστήριξη και προστασία των θυµάτων. 
 
 

20. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 16 Β 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι, όταν πρόκειται να θεσπισθούν, βάσει του άρθρου 16 Β, κανόνες για την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι µπορεί να έχουν άµεσες συνέπειες για 
την εθνική ασφάλεια, τούτο πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη. Υπενθυµίζει ότι η ισχύουσα 
νοµοθεσία (βλ. ειδικότερα την οδηγία 95/46/ΕΚ) προβλέπει ειδικές παρεκκλίσεις ως προς το θέµα 
αυτό. 
 
 

21. ∆ήλωση σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνοµικής συνεργασίας 
 
Η ∆ιάσκεψη αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικοί κανόνες σχετικά µε την προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στους τοµείς της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνοµικής συνεργασίας βάσει του άρθρου 
16 Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εν 
λόγω τοµέων. 
 
 

22. ∆ήλωση όσον αφορά τα άρθρα 42 και 63α 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη θεωρεί ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σχέδιο νοµοθετικής πράξης βασιζόµενο στο 
άρθρο 63α, παράγραφος 2, θα έθιγε σηµαντικές πτυχές του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 
κράτους µέλους, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής, το κόστος ή την οικονοµική δοµή του, ή 
θα επηρέαζε τη δηµοσιονοµική ισορροπία του εν λόγω συστήµατος, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42, δεύτερο εδάφιο, λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα του κράτους µέλους 
αυτού. 
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23. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 42, δεύτερο εδάφιο 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει ότι, στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 9 Β, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει µε συναίνεση. 
 
 

24. ∆ήλωση σχετικά µε τη νοµική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νοµική προσωπικότητα δεν 
επιτρέπει σε καµία περίπτωση στην Ένωση να νοµοθετεί ή να δρα καθ’ υπέρβαση των 
αρµοδιοτήτων που της έχουν απονείµει τα κράτη µέλη µε τις Συνθήκες. 
 
 

25. ∆ήλωση όσον αφορά τα άρθρα 61 Η και 188 ΙΑ 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει ότι ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών 
συνεπάγεται, ιδίως, ότι αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην προστασία και τον σεβασµό των 
δικαιωµάτων των ενδιαφερόµενων ατόµων ή οντοτήτων προκειµένου να επωφελούνται των 
εγγυήσεων που προβλέπονται από το νόµο. Προς τούτο και για να εξασφαλισθεί ο διεξοδικός 
δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά µέτρα σε άτοµο ή 
οντότητα, οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε σαφή και διαφανή κριτήρια. Τα κριτήρια 
αυτά θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοριστικού µέτρου. 
 
 

26. ∆ήλωση σχετικά µε τη µη συµµετοχή κράτους µέλους σε µέτρο το οποίο βασίζεται 
στο τρίτο µέρος, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι όταν ένα κράτος µέλος επιλέγει να µην συµµετάσχει σε µέτρο το οποίο 
βασίζεται στο τρίτο µέρος, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συµβούλιο θα συζητήσει διεξοδικώς τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις της µη 
συµµετοχής του κράτους µέλους αυτού στο εν λόγω µέτρο. 
 
Εξάλλου, κάθε κράτος µέλος δύναται να καλέσει την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση βάσει 
του άρθρου 96 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Τα προηγούµενα εδάφια δεν θίγουν τη δυνατότητα κράτους µέλους να παραπέµπει το 
συγκεκριµένο ζήτηµα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
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27. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 69 ∆, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη θεωρεί ότι στους κανονισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 69 ∆, παράγραφος 1, 
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι εθνικοί κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την κίνηση ποινικών ερευνών. 
 
 
28. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 78 εφαρµόζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
πρακτική. Η φράση «στα µέτρα …είναι αναγκαία για την αντιστάθµιση των οικονοµικών 
µειονεκτηµάτων που προκαλούνται λόγω της διαιρέσεως της Γερµανίας στην οικονοµία ορισµένων 
περιοχών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας που θίγονται από τη διαίρεση αυτή» πρέπει να 
ερµηνεύεται σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

29. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο γ) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι το άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο γ) πρέπει να ερµηνεύεται 
σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 
εφαρµοσιµότητα των διατάξεων όσον αφορά τις ενισχύσεις σε ορισµένες περιοχές της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες είχαν θιγεί από την παλαιά διαίρεση της 
Γερµανίας. 
 
 
30. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 104 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Όσον αφορά το άρθρο 104, η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης 
και η διασφάλιση υγιών δηµοσιονοµικών θέσεων συνιστούν τους δύο πυλώνες της οικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών µελών της. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης αποτελεί σηµαντικό µέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
 
Η ∆ιάσκεψη επαναλαµβάνει την προσήλωσή της στις διατάξεις που αφορούν το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως πλαίσιο για τον συντονισµό των δηµοσιονοµικών πολιτικών των 
κρατών µελών. 
 
Η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη συστήµατος που διέπεται από κανόνες αποτελεί την 
καλύτερη εγγύηση για την υλοποίηση των δεσµεύσεων και την ίση µεταχείριση όλων των κρατών 
µελών. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στους στόχους της Στρατηγικής 
της Λισσαβώνας: δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και κοινωνική 
συνοχή. 
 
Η Ένωση επιδιώκει την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιµών. Ως εκ 
τούτου, οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές πρέπει να καθορίζουν τις ορθές 
προτεραιότητες όσον αφορά τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, την καινοτοµία, την 
ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης σε 
περιόδους ισχνής οικονοµικής ανάπτυξης. Αυτό θα πρέπει να εκφράζεται στους προσανατολισµούς 
των δηµοσιονοµικών αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ένωσης, ιδίως µε την 
αναδιάρθρωση των δηµοσίων εσόδων και δαπανών και παράλληλα µε τήρηση της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας, σύµφωνα µε τις Συνθήκες και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
 
Οι δηµοσιονοµικές και οικονοµικές προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη 
καταδεικνύουν τη σηµασία της υγιούς δηµοσιονοµικής πολιτικής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
οικονοµικού κύκλου. 
 
Η ∆ιάσκεψη συµφωνεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να αξιοποιούν ενεργώς τις περιόδους οικονοµικής 
ανάκαµψης, επιδιώκοντας την εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών και τη βελτίωση των 
δηµοσιονοµικών τους θέσεων. Στόχος είναι η προοδευτική δηµιουργία δηµοσιονοµικού 
πλεονάσµατος σε περιόδους ευνοϊκής συγκυρίας, ώστε να υπάρχει περιθώριο αντιµετώπισης των 
περιόδων οικονοµικής ύφεσης, και, ως εκ τούτου, να ενισχύεται η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα 
των δηµοσίων οικονοµικών. 
 
Τα κράτη µέλη αναµένουν µε ενδιαφέρον ενδεχόµενες προτάσεις της Επιτροπής καθώς και 
περαιτέρω συµβολές των κρατών µελών όσον αφορά την ενίσχυση και τη διευκρίνιση της 
εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη µέλη θα λάβουν όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των οικονοµιών τους. Ο στόχος 
αυτός µπορεί να επιδιωχθεί µε τη βελτίωση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών. Η 
παρούσα δήλωση δεν προδικάζει τις µελλοντικές συζητήσεις σχετικά µε το Σύµφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης. 
 
 

31. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 140 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικές που περιγράφονται στο άρθρο 140 υπάγονται 
κατ’ ουσίαν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Τα µέτρα ενθάρρυνσης και συντονισµού που 
πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν 
συµπληρωµατικό χαρακτήρα. Χρησιµεύουν για να ενισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ κρατών 
µελών και όχι για να εναρµονίσουν εθνικά συστήµατα. ∆εν επηρεάζονται οι εγγυήσεις και οι 
συνήθειες που υπάρχουν σε κάθε κράτος µέλος όσον αφορά την ευθύνη των κοινωνικών εταίρων. 
 
Η παρούσα δήλωση δεν θίγει τις διατάξεις των Συνθηκών που απονέµουν αρµοδιότητα στην 
Ένωση, µεταξύ άλλων στον κοινωνικό τοµέα. 
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32. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο γ) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι τα µέτρα τα οποία θα θεσπισθούν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 152, 
παράγραφος 4, στοιχείο γ) πρέπει να σέβονται τις κοινές προκλήσεις στον τοµέα της 
ασφάλειας και να έχουν ως στόχο τον καθορισµό υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και 
ασφάλειας, όταν οι εθνικοί κανόνες που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά εµποδίζουν, 
άλλως, την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 
 
 

33. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 158 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη θεωρεί ότι η αναφορά του άρθρου 158 σε «νησιωτικές περιοχές» µπορεί να 
περιλαµβάνει και νησιωτικά κράτη στο σύνολό τους, εφόσον ικανοποιούνται τα αναγκαία κριτήρια. 
 
 

34. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 163 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη συµφωνεί ότι η δράση της Ένωσης στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης θα σέβεται δεόντως τις θεµελιώδεις κατευθύνσεις και επιλογές των πολιτικών των 
κρατών µελών οι οποίες αφορούν την έρευνα. 
 
 

35. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 176 Α 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη θεωρεί ότι το άρθρο 176 Α δεν επηρεάζει το δικαίωµα των κρατών µελών να 
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός τους σε ενέργεια, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 297. 
 
 

36. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 188 Ι∆ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά µε τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη, από τα κράτη µέλη, 

διεθνών συµφωνιών όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
 
Η ∆ιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι τα κράτη µέλη δύνανται να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν 
συµφωνίες µε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς στους τοµείς που καλύπτονται από το τρίτο 
µέρος, τίτλος IV, κεφάλαια 3, 4 και 5, εφόσον οι συµφωνίες αυτές συνάδουν προς το δίκαιο της 
Ένωσης. 
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37. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 188 ΙΗ 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Με την επιφύλαξη των µέτρων που θεσπίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο της υποχρέωσής του 
αλληλεγγύης προς κράτος µέλος που υπήρξε θύµα τροµοκρατικής επίθεσης ή επλήγη από φυσική ή 
ανθρωπογενή καταστροφή, καµία από τις διατάξεις του άρθρου 188 ΙΗ δεν επιδιώκει να θίξει το 
δικαίωµα άλλου κράτους µέλους να επιλέξει το πλέον πρόσφορο µέσον για να εκπληρώσει τη δική 
του υποχρέωση αλληλεγγύης έναντι του κράτους µέλους αυτού. 
 
 
38. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τον αριθµό των γενικών εισαγγελέων στο ∆ικαστήριο 
 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι εάν, σύµφωνα µε το άρθρο 222, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ∆ικαστήριο ζητήσει ο αριθµός των γενικών εισαγγελέων 
να αυξηθεί κατά τρεις (έντεκα αντί οκτώ), το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία, θα 
συµφωνήσει σχετικά µε την αύξηση αυτή. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η ∆ιάσκεψη συµφωνεί ότι η Πολωνία, όπως συµβαίνει ήδη µε τη Γερµανία, 
τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, θα έχει µόνιµο γενικό εισαγγελέα και 
δεν θα συµµετέχει πλέον στο εκ περιτροπής σύστηµα, ενώ στο υπάρχον εκ περιτροπής σύστηµα θα 
εναλλάσσονται πέντε γενικοί εισαγγελείς αντί τριών. 
 
 

39. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 249 Β 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εξακολουθήσει να διαβουλεύεται µε 
εµπειρογνώµονες που ορίζονται από τα κράτη µέλη κατά την προετοιµασία των σχεδίων πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη συνήθη 
πρακτική της. 
 
 

40. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 280 ∆ 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να αναφέρουν, όταν υποβάλλουν αίτηµα για την 
καθιέρωση ενισχυµένης συνεργασίας, αν προτίθενται ήδη από το στάδιο αυτό να κάνουν χρήση του 
άρθρου 280 Η που προβλέπει την επέκταση της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία, ή να 
χρησιµοποιήσουν τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 
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41. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι η αναφορά στους στόχους της Ένωσης στο άρθρο 308, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέµπει στους στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε εκείνους που 
ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 της εν λόγω Συνθήκης, όσον αφορά την εξωτερική δράση, 
δυνάµει του πέµπτου µέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποκλείεται, εποµένως, η θέσπιση δράσης βάσει του άρθρου 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιδίωξη στόχων αναφερόµενων στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και µόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι, 
σύµφωνα µε το άρθρο 15β, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν µπορούν 
να θεσπίζονται νοµοθετικές πράξεις στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας. 
 
 
42. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη τονίζει ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι 
αναπόσπαστο µέρος θεσµικού συστήµατος βασισµένου στην αρχή των δοτών εξουσιών, δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη διεύρυνση της έκτασης των αρµοδιοτήτων της Ένωσης πέραν 
του γενικού πλαισίου που συνιστούν οι διατάξεις του όλου πλέγµατος των Συνθηκών της, και ιδίως 
εκείνες που ορίζουν τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες της Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, το 
άρθρο 308 δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη θέσπιση διατάξεων που θα είχαν ως 
ουσιαστικό αποτέλεσµα την τροποποίηση των Συνθηκών χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που 
προβλέπουν οι ίδιες προς τούτο. 
 

43. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 311α, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 311α, παράγραφος 6, θα λάβει απόφαση η οποία θα οδηγεί στην τροποποίηση του 
καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ώστε το έδαφος αυτό να καταστεί εξόχως απόκεντρη 
περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 311α, παράγραφος 1, και του άρθρου 299, όταν οι γαλλικές 
αρχές ανακοινώσουν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και την Επιτροπή ότι η τρέχουσα εξέλιξη ως προς 
το εσωτερικό καθεστώς της νήσου το επιτρέπει. 
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B. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 
 
44. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το κεκτηµένο του Σένγκεν 

το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι, όταν ένα κράτος µέλος έχει γνωστοποιήσει, δυνάµει του άρθρου 5, 
παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου για το κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν επιθυµεί να συµµετάσχει σε πρόταση ή πρωτοβουλία, η 
γνωστοποίηση αυτή µπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγµή πριν από τη θέσπιση του µέτρου το 
οποίο αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτηµένο του Σένγκεν. 
 
 
45. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το κεκτηµένο 

του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη δηλώνει ότι, όταν το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία ανακοινώσει στο Συµβούλιο την 
πρόθεσή της να µην συµµετάσχει σε µέτρο που αναπτύσσει περαιτέρω µέρος του κεκτηµένου του 
Σένγκεν στο οποίο συµµετέχει, το Συµβούλιο θα προβαίνει σε διεξοδική συζήτηση των πιθανών 
συνεπειών της µη συµµετοχής του εν λόγω κράτους µέλους στο σχετικό µέτρο. Η συζήτηση στο 
Συµβούλιο θα πρέπει να διεξάγεται βάσει των ενδείξεων που θα παρέχει η Επιτροπή όσον αφορά τη 
σχέση µεταξύ της πρότασης και του κεκτηµένου του Σένγκεν. 
 
 
46. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το κεκτηµένο 

του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει ότι, εφόσον το Συµβούλιο δεν λάβει απόφαση µετά από µια πρώτη 
ουσιαστική συζήτηση του θέµατος, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση για 
την περαιτέρω ουσιαστική επανεξέταση από το Συµβούλιο εντός της προθεσµίας των 4 µηνών. 
 
 
47. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφοι 3, 4 και 5 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το 
κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι, οι όροι που θα καθορισθούν στην απόφαση των παραγράφων 3, 4 ή 5 
του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου για το κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να καθορίζουν ότι το οικείο κράτος µέλος επιβαρύνεται, 
εφόσον υφίστανται, µε τις άµεσες οικονοµικές συνέπειες οι οποίες προκύπτουν απαραιτήτως και 
αναπόφευκτα συνεπεία της λήξης της συµµετοχής του εν λόγω κράτους µέλους σε µέρος ή στο 
σύνολο του κεκτηµένου που αναφέρεται σε κάθε απόφαση που λαµβάνει το Συµβούλιο δυνάµει του 
άρθρου 4 του εν λόγω Πρωτοκόλλου. 
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48. ∆ήλωση σχετικά µε το Πρωτόκολλο για τη θέση της ∆ανίας 
 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι, όσον αφορά τις νοµικές πράξεις που πρέπει να θεσπίσει το Συµβούλιο, 
ενεργώντας µόνο του ή από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και περιέχουν διατάξεις που 
εφαρµόζονται στη ∆ανία καθώς και διατάξεις που δεν εφαρµόζονται στη ∆ανία διότι έχουν νοµική 
βάση στην οποία εφαρµόζεται το µέρος Ι του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, η ∆ανία 
δηλώνει ότι δεν θα χρησιµοποιήσει το δικαίωµα ψήφου της για να εµποδίσει τη θέσπιση των 
διατάξεων οι οποίες δεν εφαρµόζονται στη ∆ανία. 
 
Επιπλέον, η ∆ιάσκεψη σηµειώνει ότι, µε βάση τη ∆ήλωση στην οποία προέβη για το άρθρο 188 ΙΗ, 
η ∆ανία δηλώνει ότι η συµµετοχή της σε δράσεις ή νοµικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 188 ΙΗ θα 
γίνεται σύµφωνα µε το µέρος Ι και το µέρος ΙΙ του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας. 
 
 

49. ∆ήλωση σχετικά µε την Ιταλία 
 
Η ∆ιάσκεψη λαµβάνει υπό σηµείωση το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο περί Ιταλίας, το οποίο 
προσαρτήθηκε το 1957 στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, 
όπως τροποποιήθηκε κατά τη θέσπιση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρίνιζε ότι: 
 
«ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 
 
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ρυθµίσουν ορισµένα ειδικά προβλήµατα που αφορούν την Ιταλία, 
 
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων που προσαρτώνται στη Συνθήκη: 
 
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση 
να θέσει σε εφαρµογή δεκαετές πρόγραµµα οικονοµικής επεκτάσεως, που έχει ως σκοπό την 
αποκατάσταση των διαρθρωτικών ανισορροπιών της ιταλικής οικονοµίας, ιδίως µε τον εξοπλισµό 
των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών στο Νότο και της Νήσους της Ιταλίας και µε τη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας για την εξάλειψη της ανεργίας, 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ότι το πρόγραµµα αυτό της ιταλικής κυβερνήσεως έλαβαν υπόψη και 
ενέκριναν ως προς τις αρχές και τους στόχους του, οι οργανισµοί διεθνούς συνεργασίας των οποίων 
είναι µέλη, 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι η επίτευξη των στόχων του ιταλικού προγράµµατος είναι προς το κοινό 
τους συµφέρον, 
 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, για να διευκολύνουν την ιταλική κυβέρνηση στην εκπλήρωση της αποστολής, να 
συστήσουν στα όργανα της Κοινότητας να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα και τις προβλεπόµενες 
από τη Συνθήκη διαδικασίες, χρησιµοποιώντας ιδίως καταλλήλως τους πόρους της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, 
 
ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ότι τα όργανα της Κοινότητας πρέπει να λάβουν υπόψη τους, κατά την 
εφαρµογή της Συνθήκης, την προσπάθεια που η ιταλική οικονοµία θα πρέπει να καταβάλει κατά τα 
προσεχή έτη και τη σκοπιµότητα της αποφυγής δηµιουργίας επικινδύνων εντάσεων, ιδίως στο 
ισοζύγιο πληρωµών ή στο επίπεδο απασχολήσεως, που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
εφαρµογή της Συνθήκης στην Ιταλία, 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ιδιαιτέρως ότι, στην περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 109 Η και 109 Θ, θα 
πρέπει να φροντίζουν ώστε τα µέτρα που θα ζητηθούν από την ιταλική κυβέρνηση θα διασφαλίζουν 
την αποπεράτωση του προγράµµατος οικονοµικής επεκτάσεως και ανυψώσεως του βιοτικού 
επιπέδου του λαού.» 
 
 
50. ∆ήλωση όσον αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε της µεταβατικές διατάξεις 

 
Η ∆ιάσκεψη καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της, να επιδιώξουν να εκδώσουν, ανάλογα µε την περίπτωση και στο 
µέτρο του δυνατού εντός της πενταετούς προθεσµίας του άρθρου 10, παράγραφος 3 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, νοµικές πράξεις για την τροποποίηση ή την 
αντικατάσταση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου. 
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Γ. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
 
Εξάλλου, η ∆ιάσκεψη έλαβε υπό σηµείωση τις κάτωθι απαριθµούµενες δηλώσεις, οι οποίες 
προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη: 
 
 

51. ∆ήλωση του Βασιλείου του Βελγίου σχετικά µε τα εθνικά κοινοβούλια 
 
Το Βέλγιο διευκρινίζει ότι, σύµφωνα µε το συνταγµατικό του δίκαιο, τόσο η Βουλή των 
Αντιπροσώπων και η Γερουσία του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου όσο και οι κοινοβουλευτικές 
συνελεύσεις των Κοινοτήτων και των Περιφερειών ενεργούν, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες που 
ασκούνται από την Ένωση, ως συνιστώσες του εθνικού κοινοβουλευτικού συστήµατος ή ως 
τµήµατα του εθνικού κοινοβουλίου. 
 
 

52. ∆ήλωση του Βασιλείου του Βελγίου, της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, 
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου 
της Ισπανίας, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Λιθουανίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, 
της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της Ρουµανίας, 

της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, και της Σλοβακικής 
∆ηµοκρατίας σχετικά µε τα σύµβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το 
Λουξεµβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Αυστρία, η Ρουµανία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η 
Σλοβακία δηλώνουν ότι η σηµαία που είναι χρώµατος κυανού και φέρει κύκλο δώδεκα χρυσών 
αστέρων, ο ύµνος από την «Ωδή στη Χαρά» της ενάτης Συµφωνίας του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, 
το έµβληµα «Ενωµένη στην πολυµορφία», το ευρώ ως νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η 
ηµέρα της Ευρώπης την 9η Μαΐου, θα παραµείνουν, γι’ αυτά, τα σύµβολα της κοινής ταυτότητάς 
τους ως πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δεσµού τους µε αυτήν. 
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53. ∆ήλωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

1. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία υπενθυµίζει ότι οι διατάξεις του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνονται στα θεσµικά και λοιπά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουµένων της αρχής της επικουρικότητας και της κατανοµής των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, όπως 
επαναβεβαιώνεται στης δήλωση (αριθ. 18) σχετικά µε την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων. Η 
Τσεχική ∆ηµοκρατία υπογραµµίζει ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη µέλη 
µόνον όταν υλοποιούν το δίκαιο της Ένωσης και όχι όταν θεσπίζουν και υλοποιούν το εθνικό 
δίκαιο ανεξάρτητα από το δίκαιο της Ένωσης. 

 
2. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία υπογραµµίζει επίσης ότι ο Χάρτης δεν διευρύνει το δίκαιο της 

Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρµοδιότητες για την Ένωση. ∆εν µειώνει το πεδίο εφαρµογής 
του εθνικού δικαίου και δεν περιορίζει καµία από τις νυν αρµοδιότητες των εθνικών αρχών 
στον τοµέα αυτό. 

 
3. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία υπογραµµίζει ότι στον βαθµό που ο Χάρτης αναγνωρίζει τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και αρχές όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις 
των κρατών µελών, αυτά τα δικαιώµατα και οι αρχές πρέπει να ερµηνεύονται σε αρµονία µε 
τις εν λόγω παραδόσεις. 

 
4. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία υπογραµµίζει εξάλλου ότι καµία διάταξη του Χάρτη δεν µπορεί να 

ερµηνευθεί ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώµατα του Ανθρώπου και τις θεµελιώδεις 
ελευθερίες, όπως αναγνωρίζονται, εντός του αντίστοιχου πεδίου εφαρµογής τους, από το 
δίκαιο της Ένωσης και από τις διεθνείς συµβάσεις στις οποίες είναι Μέρη η Ένωση ή όλα τα 
κράτη µέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγµατα των κρατών 
µελών. 

 
 

54. ∆ήλωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, 
της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας και του Βασιλείου της Σουηδίας 
 
Η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Σουηδία σηµειώνουν ότι οι κύριες διατάξεις 
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενεργείας δεν έχουν 
τροποποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης αυτής και πρέπει να 
εκσυγχρονισθούν. Υποστηρίζουν, συνεπώς, την ιδέα της σύγκλησης ∆ιάσκεψης των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων των κρατών µελών το ταχύτερο δυνατόν. 
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55. ∆ήλωση του Βασιλείου της Ισπανίας 
και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 

 
Οι Συνθήκες εφαρµόζονται στο Γιβραλτάρ ως ευρωπαϊκό έδαφος για τις εξωτερικές σχέσεις του 
οποίου υπεύθυνο είναι κράτος µέλος. Αυτό δεν συνεπάγεται αλλαγές στις αντίστοιχες θέσεις των 
ενδιαφεροµένων κρατών µελών. 
 

56. ∆ήλωση της Ιρλανδίας όσον αφορά το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση 
του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας 

σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
 
Η Ιρλανδία επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην Ένωση ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης που σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τα διαφορετικά νοµικά συστήµατα και 
παραδόσεις των κρατών µελών στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται στους πολίτες υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας. 
 
Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δηλώνει τη σαφή πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωµά της δυνάµει του 
άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον 
αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, να συµµετάσχει στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό, στη θέσπιση µέτρων δυνάµει του τρίτου µέρους, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ειδικότερα, η Ιρλανδία θα συµµετάσχει στον µέγιστο δυνατό βαθµό στα µέτρα στον τοµέα της 
αστυνοµικής συνεργασίας. 
 
Επιπλέον, η Ιρλανδία υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, µπορεί να 
γνωστοποιήσει γραπτώς στο Συµβούλιο ότι δεν επιθυµεί πλέον να εµπίπτει στις διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου. Η Ιρλανδία προτίθεται να επανεξετάσει τη λειτουργία αυτών των διατάξεων εντός 
προθεσµίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 
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57. ∆ήλωση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Η Ιταλία διαπιστώνει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 Α (αναριθµούµενο άρθρο 10) και το άρθρο 9 Α 
(αναριθµούµενο άρθρο 14) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποτελείται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης, η εκπροσώπηση των οποίων 
εξασφαλίζεται αναλογικά κατά φθίνουσα τάξη. 
 
Η Ιταλία διαπιστώνει επίσης ότι, δυνάµει του άρθρου 8 (αναριθµούµενο άρθρο 9) της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 17 (αναριθµούµενο άρθρο 20) της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 
κράτους µέλους. 
 
Κατά συνέπεια, η Ιταλία θεωρεί ότι, υπό την επιφύλαξη της απόφασης για την κοινοβουλευτική 
περίοδο 2009-2014, κάθε απόφαση την οποία θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µε την έγκρισή του, ορίζουσα τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να σέβεται τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 9 Α 
(αναριθµούµενο άρθρο 14), δεύτερη παράγραφος, πρώτο εδάφιο. 
 
 

58. ∆ήλωση της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας και 
της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας σχετικά µε τη γραφή του ονόµατος του ενιαίου νοµίσµατος 

στις Συνθήκες 
 
Με την επιφύλαξη της τυποποιηµένης γραφής του ονόµατος του ενιαίου νοµίσµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρουν οι Συνθήκες ως έχει στα χαρτονοµίσµατα και τα 
κέρµατα, η Λετονία, η Ουγγαρία και η Μάλτα δηλώνουν ότι η γραφή του ονόµατος του ενιαίου 
νοµίσµατος, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων του, όπως χρησιµοποιείται στο λετονικό, 
ουγγρικό και µαλτέζικο κείµενο των Συνθηκών, δεν έχει καµία επίπτωση στους ισχύοντες κανόνες 
της λετονικής, της ουγγρικής και της µαλτέζικης γλώσσας. 
 
 

59. ∆ήλωση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 
όσον αφορά το άρθρο 270α της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών θα εγκρίνει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 270α, 
παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ’ ης 
στιγµής αναθεωρηθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 269, τρίτο εδάφιο της εν λόγω 
Συνθήκης, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα για το υπερβολικά αρνητικό ισοζύγιο καθαρών 
πληρωµών των Κάτω Χωρών έναντι του προϋπολογισµού της Ένωσης. 
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60. ∆ήλωση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 

όσον αφορά το άρθρο 311α της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών δηλώνει ότι τυχόν πρωτοβουλία για την έκδοση απόφασης του 
άρθρου 311α, παράγραφος 6, µε σκοπό την τροποποίηση του καθεστώτος των Ολλανδικών 
Αντιλλών και/ή της Αρούµπα έναντι της Ένωσης, θα υποβληθεί µόνο βάσει απόφασης που θα 
ληφθεί σύµφωνα µε τον καταστατικό κανόνα (Statute) του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. 
 
 

61. ∆ήλωση της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας 
σχετικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Ο Χάρτης δεν θίγει ουδαµώς το δικαίωµα των κρατών µελών να νοµοθετούν στον τοµέα της 
δηµόσιας ηθικής, του οικογενειακού δικαίου καθώς και της προστασίας της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του σεβασµού της ανθρώπινης σωµατικής και ηθικής ακεραιότητας. 
 
 

62. ∆ήλωση της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας σχετικά µε το Πρωτόκολλο 
για την εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο 
 
Η Πολωνία δηλώνει ότι, λαµβανοµένων υπ’ όψιν της παράδοσης που συνδέεται µε το κοινωνικό 
κίνηµα «Αλληλεγγύη» και της σηµαντικής συµβολής του στον αγώνα υπέρ των κοινωνικών 
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, σέβεται στο ακέραιο τα κοινωνικά 
δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
Ένωσης, και ιδίως όσα επαναβεβαιώνονται µε τον Τίτλο IV του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

63. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
σχετικά µε τον ορισµό του όρου «υπήκοοι» 

 
Όσον αφορά τις Συνθήκες και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενεργείας, ή οποιαδήποτε εκ των πράξεων οι οποίες απορρέουν από τις Συνθήκες αυτές ή 
εξακολουθούν να ισχύουν δυνάµει των Συνθηκών αυτών, το Ηνωµένο Βασίλειο επαναλαµβάνει τη 
δήλωσή του της 31ης ∆εκεµβρίου 1982 σχετικά µε τον ορισµό του όρου «υπήκοοι», µε τη διαφορά 
ότι η αναφορά στους «πολίτες των εξαρτηµένων βρετανικών εδαφών» θα νοείται ως αναφορά 
στους «πολίτες των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών». 
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64. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
σχετικά µε το δικαίωµα του εκλέγειν της ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές 

 
Το Ηνωµένο Βασίλειο σηµειώνει ότι το άρθρο 9 Α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλες διατάξεις των Συνθηκών δεν αποσκοπούν να τροποποιήσουν τη βάση του δικαιώµατος του 
εκλέγειν για τις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές. 
 
 

65. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
όσον αφορά το άρθρο 61Η της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Το Ηνωµένο Βασίλειο υποστηρίζει πλήρως την ανάληψη στιβαρής δράσης αναφορικά µε τη 
θέσπιση οικονοµικών κυρώσεων για την πρόληψη και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και 
των συναφών δραστηριοτήτων. Το Ηνωµένο Βασίλειο δηλώνει, ως εκ τούτου, ότι προτίθεται να 
ασκήσει το δικαίωµά του δυνάµει του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, να συµµετέχει στη θέσπιση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται δυνάµει του 
άρθρου 61Η της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 


