
Irsko dále připomíná, že v souladu s článkem 8 protokolu může Radě písemně oznámit, že si již 
nepřeje, aby se na ně protokol vztahoval. Irsko má v úmyslu přezkoumat uplatňování těchto 
ujednání do tří let od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. 

57. Prohlášení Italské republiky o složení Evropského parlamentu 

Itálie připomíná, že v souladu s články 10 a 14 Smlouvy o Evropské unii se Evropský parlament 
skládá ze zástupců občanů Unie, jejichž zastoupení je zajištěno poměrným sestupným způsobem. 

Itálie rovněž připomíná, že na základě článku 9 Smlouvy o Evropské unii a článku 20 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je občanem Unie každá osoba, která má státní příslušnost členského státu. 

Proto se Itálie domnívá, že, aniž je dotčeno rozhodnutí týkající se volebního období 2009-2014, 
musí každé rozhodnutí přijaté Evropskou radou z podnětu Evropského parlamentu a s jeho 
souhlasem stanovící složení Evropského parlamentu dodržovat zásady stanovené v článku 14 
Smlouvy o Evropské unii. 

58. Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky 
Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách 

Aniž je dotčen jednotný způsob psaní názvu jednotné měny Evropské unie podle Smluv, jak je 
uveden na bankovkách a mincích, Lotyšsko, Maďarsko a Malta prohlašují, že způsob psaní názvu 
jednotné měny, včetně odvozených tvarů, použitý v lotyšském, maďarském a maltském znění Smluv 
nemá vliv na stávající pravidla lotyšského, maďarského a maltského jazyka. 

59. Prohlášení Nizozemského království k článku 312 Smlouvy o 
fungování Evropské unie 

Nizozemské království bude souhlasit s rozhodnutím uvedeným v čl. 312 odst. 2 druhém 
pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud revize rozhodnutí uvedeného v čl. 311 
třetím pododstavci uvedené smlouvy přinese Nizozemsku uspokojivé řešení jeho nadměrného 
záporného čistého příspěvku do rozpočtu Unie.
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