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Irlandia przypomina ponadto, że zgodnie z artykułem 8 wspomnianego protokołu może na piśmie
notyfikować Radzie swoją wolę niepodlegania już dalej postanowieniom tego protokołu. Irlandia
zamierza poddać przeglądowi funkcjonowanie tych rozwiązań w ciągu trzech lat od wejścia w życie
Traktatu z Lizbony.

57.

Deklaracja Republiki Włoskiej w sprawie składu Parlamentu
Europejskiego

Włochy stwierdzają, że zgodnie z artykułami 10 i 14 Traktatu o Unii Europejskiej, w skład
Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii, przy czym reprezentacja
obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny.

Włochy stwierdzają również, że na mocy artykułu 9 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 20
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo
Państwa Członkowskiego.

W związku z powyższym Włochy uważają, że bez uszczerbku dla decyzji dotyczącej wyborów do
Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009–2014, każda decyzja przyjęta przez Radę Europejską
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i za jego zgodą, ustalająca skład Parlamentu Europejskiego,
musi przestrzegać zasad, o których mowa w artykule 14 ustęp 2 akapit pierwszy.

58.

Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki
Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach

Nie naruszając ujednoliconej pisowni nazwy jednej waluty Unii Europejskiej, o której mowa
w Traktatach, w formie w jakiej nazwa ta jest umieszczona na banknotach i monetach, Łotwa,
Węgry i Malta oświadczają, że pisownia nazwy jednej waluty, w tym jej form pochodnych
stosowanych w łotewskiej, węgierskiej i maltańskiej wersji językowej Traktatów, nie ma wpływu
na obowiązujące zasady języków łotewskiego, węgierskiego i maltańskiego.

59.

Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się do artykułu 312
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Królestwo Niderlandów wyrazi zgodę na decyzję, o której mowa w artykule 312 ustęp 2 akapit drugi
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli zmiana decyzji, o której mowa w artykule 311
akapit trzeci tego Traktatu, zapewni Niderlandom zadowalające rozwiązanie dotyczące ich
nadmiernych negatywnych płatności netto w odniesieniu do budżetu Unii.

