
48. Deklarācija attiecībā uz Protokolu par Dānijas nostāju 

Konference pieņem zināšanai, ka attiecībā uz tiesību aktiem, kurus Padome pieņem pati vai kopīgi ar 
Eiropas Parlamentu, un kuros ietverti Dānijai piemērojami noteikumi, kā arī noteikumi, kas Dānijai 
nav piemērojami, jo to pamatā ir tiesību akti, uz kuriem attiecas Protokola par Dānijas nostāju I daļa, 
Dānija paziņo, ka tā neizmantos savas balsstiesības, lai kavētu tādu pasākumu pieņemšanu, kas 
neattiecas uz Dāniju. 

Turklāt Konference pieņem zināšanai, ka, pamatojoties uz Konferences deklarāciju par 222. pantu, 
Dānija paziņo, ka Dānija, veicot darbības un īstenojot tiesību aktus saskaņā ar 222.r pantu, tajos 
piedalīsies saskaņā ar I un II daļu Protokolā par Dānijas nostāju. 

49. Deklarācija par Itāliju 

Konference pieņem zināšanai, ka Protokols par Itāliju, kas 1957. gadā pievienots Eiropas Ekonomikas 
kopienas dibināšanas līgumam, ņemot vērā grozījumus, kas izdarīti, pieņemot Līgumu par Eiropas 
Savienību, paredz turpmāk izklāstīto: 

“AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, 

VĒLOTIES atrisināt dažas konkrētas problēmas, kas saistītas ar Itāliju, 

IR VIENOJUŠĀS par šādiem noteikumiem, ko pievieno šim Līgumam. 

KOPIENAS DALĪBVALSTIS 

ŅEM VĒRĀ to, ka Itālijas valdība īsteno desmit gadu ekonomiskās izaugsmes programmu, lai 
līdzsvarotu Itālijas tautsaimniecības struktūru, attīstot infrastruktūru mazāk attīstītajos reģionos 
Dienviditālijā un Itālijas salās, kā arī radot jaunas darbavietas, lai novērstu bezdarbu; 

ATGĀDINA, ka šīs Itālijas valdības programmas principus un mērķus ir apsvērušas un apstiprinājušas 
starptautiskās sadarbības organizācijas, kuru dalībnieces ir Kopienas dalībvalstis; 

ATZĪST, ka Itālijas programmas mērķu sasniegšana ir vispārējās interesēs; 

VIENOJAS ieteikt Kopienas iestādēm izmantot visas šajā Līgumā paredzētās metodes un procedūras 
un, jo īpaši, atbilstīgi izlietot Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Sociālā fonda resursus, lai Itālijas 
valdībai atvieglotu šā uzdevuma izpildi;
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