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Írország emlékeztet továbbá arra, hogy a jegyzőkönyv 8. cikkével összhangban írásban bejelentheti a
Tanácsnak, hogy nem kíván tovább e jegyzőkönyv rendelkezéseinek hatálya alá tartozni. Írország
ezen rendelkezések érvényesülését a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő három éven belül
felül kívánja vizsgálni.

57. Az Olasz Köztársaság nyilatkozata az Európai Parlament összetételéről
Olaszország megállapítja, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 14. cikke értelmében az
Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből áll, a polgárok képviselete arányosan csökkenő
módon valósul meg.

Olaszország megállapítja továbbá, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikke és az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke értelmében uniós polgár mindenki, aki a tagállamok
valamelyikének állampolgára.

Olaszország ennélfogva úgy ítéli meg, hogy – az Európai Parlament 2009–2014-es megbízatási
időszakára vonatkozó határozat sérelme nélkül – az Európai Tanács által az Európai Parlament
kezdeményezése nyomán és annak egyetértésével elfogadott valamennyi, az Európai Parlament össze
tételének meghatározásáról szóló határozatnak tiszteletben kell tartania a 14. cikke (2) bekezdésének
első albekezdésében foglalt alapelveket.

58. A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Máltai Köztársaság
nyilatkozata a közös pénz nevének a Szerződésekben szereplő írásmód
járól
A Szerződésekben említett közös pénz nevének a bankjegyeken és pénzérméken megjelenő egységes
írásmódját nem érintve, Lettország, Magyarország és Málta kinyilvánítja, hogy a közös pénz nevének,
ideértve annak származékos alakjait is, a Szerződések lett, magyar, illetve máltai szövegében alkal
mazott írásmódja semmiben nem befolyásolja a lett, a magyar, illetve a máltai nyelv fennálló
szabályait.

59. A Holland Királyság nyilatkozata az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 312. cikkéről
A Holland Királyság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke (2) bekezdésének
második albekezdésében említett határozathoz akkor adja beleegyezését, ha az említett szerződés
311. cikkének harmadik bekezdése szerinti határozat felülvizsgálata kielégítő megoldást nyújt
Hollandiának az Unió költségvetésével szembeni túlzott negatív nettó befizetési pozíciója tekinteté
ben.

