
Poleg tega opozarja, da lahko v skladu s členom 8 Protokola uradno pisno obvesti predsednika Sveta 
o svoji želji, da zanjo ta protokol ne bi več veljal. V treh letih po začetku veljavnosti Pogodbe 
namerava ponovno preučiti izvajanje teh določb. 

57. Izjava Italijanske republike o sestavi Evropskega parlamenta 

Italija ugotavlja, da Evropski parlament v skladu s členoma 10 in 14 Pogodbe o Evropski uniji 
sestavljajo predstavniki državljanov Unije, ki so zastopani proporcionalno upadajoče. 

Italija nadalje ugotavlja, da so v skladu s členom 9 Pogodbe o Evropski uniji in členom 20 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije državljani Unije vse osebe z državljanstvom ene od držav članic. 

Italija zato meni, da morajo biti brez poseganja v odločitev v zvezi z mandatnim obdobjem 
2009–2014 v vsakem sklepu o sestavi Evropskega parlamenta, ki ga sprejme Evropski svet na 
pobudo Evropskega parlamenta in z njegovo odobritvijo, upoštevana načela iz prvega pododstavka 
člena 14(2). 

58. Izjava Republike Latvije, Republike Madžarske in Republike Malte 
o črkovanju imena enotne valute v Pogodbah 

Ne da bi to vplivalo na poenoteno črkovanje imena enotne valute Evropske unije v Pogodbah, kakor 
je odtisnjeno na bankovcih in kovancih, Latvija, Madžarska in Malta izjavljajo, da črkovanje imena 
enotne valute, vključno z njegovimi izpeljankami, ki se uporabljajo v latvijskem, madžarskem in 
malteškem besedilu pogodb, nikakor ne vpliva na veljavna pravila latvijskega, madžarskega in 
malteškega jezika. 

59. Izjava Kraljevine Nizozemske o členu 312 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije 

Kraljevina Nizozemska bo soglašala z odločitvijo iz drugega pododstavka člena 312(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske Unije, ko bo revizija uredbe iz tretjega odstavka člena 311 navedene pogodbe 
Nizozemski zagotovila zadovoljivo rešitev za njen pretirano negativen položaj neto plačnice v 
proračun Evropske unije.
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