
Lisaks tuletab Iirimaa meelde, et protokolli artikli 8 kohaselt võib ta teatada kirjalikult nõukogule 
oma soovist, et tema suhtes ei kohaldataks enam nimetatud protokolli tingimusi. Iirimaa kavatseb 
käesoleva korra toimimise läbi vaadata kolme aasta jooksul alates Lissaboni lepingu jõustumisest. 

57. Itaalia Vabariigi deklaratsioon Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 

Itaalia märgib, et kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 10 ja 14 koosneb Euroopa Parlament 
liidu kodanike esindajatest ning nende esindatus on kahanevalt proportsionaalne. 

Itaalia märgib samuti, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 9 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 20 on liidu kodanikud kõik isikud, kellel on mõne liikmesriigi kodakondsus. 

Seetõttu on Itaalia seisukohal, et ilma et see piiraks aastatel 2009–2014 kestvat parlamendi ametiaega 
käsitlevat otsust, peavad kõik Euroopa Ülemkogu poolt Euroopa Parlamendi algatusel ja selle 
nõusolekul vastuvõetud otsused, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis, järgima 
artikli 14 teise lõike esimeses lõigus osutatud põhimõtteid. 

58. Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon 
ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes 

Ilma et see piiraks aluslepingutes nimetatud Euroopa Liidu ühisraha nimetuse ühtse kirjapildi 
kasutamist pangatähtedel ja müntidel, deklareerivad Läti, Ungari ja Malta, et ühisraha nimetuse 
kirjapilt koos oma tuletistega, nii nagu neid kasutatakse aluslepingute läti-, ungari- ja 
maltakeelsetes versioonides, ei mõjuta kehtivaid läti, ungari ja malta keele reegleid. 

59. Madalmaade Kuningriigi deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 312 kohta 

Madalmaade Kuningriik nõustub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõike 2 teises lõigus 
osutatud otsusega kui asjaomase lepingu artikli 311 kolmandas lõigus osutatud otsuse läbivaatamine 
on andnud Madalmaadele rahuldava lahenduse ülemäärase negatiivse maksete netopositsiooni kohta 
liidu eelarve suhtes.

ET 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/359
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