
48. Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos 

Konferencija pažymi, kad dėl teisės aktų, kuriuos turi priimti Taryba, viena arba kartu su Europos 
Parlamentu, ir kuriuose yra Danijai taikomų nuostatų, taip pat ir Danijai netaikomų nuostatų, kadangi 
jos priimtos tuo teisiniu pagrindu, kuriam taikoma Protokolo dėl Danijos pozicijos I dalis, Danija 
pareiškia, kad ji nenaudos savo balsavimo teisės tam, kad trukdytų priimti Danijai netaikomas 
nuostatas. 

Be to, Konferencija pažymi, kad, remdamasi Konferencijos deklaracija dėl 222 straipsnio, Danija 
pareiškia, kad Danija dalyvauja taikant pagal 222 straipsnį priimtus veiksmus ar teisės aktus 
laikydamasi Protokolo dėl Danijos pozicijos I ir II dalių. 

49. Deklaracija dėl Italijos 

Konferencija atsižvelgia į tai, kad Protokolas dėl Italijos, pridėtas prie 1957 m. Europos ekonominės 
bendrijos steigimo sutarties, su pakeitimais, padarytais Europos Sąjungos sutartimi, nustato, kad: 

„AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS, 

NORĖDAMOS išspręsti tam tikras su Italija susijusias problemas, 

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties: 

BENDRIJOS VALSTYBĖS NARĖS 

PAŽYMI, kad Italijos Vyriausybė vykdo dešimties metų ekonominės plėtros programą, skirtą Italijos 
ekonomikos pusiausvyros sutrikimams ištaisyti, pirmiausia rūpinantis infrastruktūra mažiau 
išsivysčiusiuose pietų Italijos rajonuose ir Italijos salose bei kuriant naujas darbo vietas nedarbui 
mažinti. 

PRISIMENA, kad šios Italijos Vyriausybės programos principus ir tikslus svarstė ir patvirtino 
tarptautinio bendradarbiavimo organizacijos, kurioms priklauso valstybės narės. 

PRIPAŽĮSTA, kad pasiekti Italijos programos tikslus yra jų bendras interesas. 

SUSITARIA, siekdamos padėti Italijos Vyriausybei įvykdyti šį uždavinį, rekomenduoti Bendrijos 
institucijoms taikyti visus šioje Sutartyje numatytus metodus ir procedūras, ypač tinkamai naudoti 
Europos investicijų banko ir Europos socialinio fondo išteklius.
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