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De asemenea, Irlanda reamintește că, în conformitate cu articolul 8 din protocol, poate notifica
Consiliului, în scris, dorința sa de a nu se mai afla sub incidența dispozițiilor protocolului. Irlanda
intenționează să reexamineze funcționarea acestor dispoziții în termen de trei ani de la intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona.

57. Declarația Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului
European
Italia constată că, în conformitate cu articolul 10 și articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Euro
peană, Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii, a căror reprezentare
este asigurată în mod proporțional descrescător.

De asemenea, Italia constată că, în temeiul articolului 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a
articolului 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este cetățean al Uniunii orice
persoană care are cetățenia unui stat membru.

Prin urmare, Italia consideră că, fără a aduce atingere deciziei referitoare la legislatura 2009 - 2014,
orice decizie adoptată de Consiliul European, la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea
acestuia, referitoare la stabilirea componenței Parlamentului European, trebuie să respecte principiile
menționate la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf.

58. Declarația Republicii Letonia, a Republicii Ungare și a Republicii Malta
cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate
Fără a aduce atingere ortografierii unificate a denumirii monedei unice a Uniunii Europene
menționată de tratate și celei care figurează pe bancnote și monede, Letonia, Ungaria și Malta
declară că ortografierea numelui monedei unice, inclusiv a derivatelor sale, folosită în versiunea în
limba letonă, în versiunea în limba maghiară și în versiunea în limba malteză a tratatelor nu produce
efecte asupra regulilor existente ale limbii letone, ale limbii maghiare și ale limbii malteze.

59. Declarația Regatului Țărilor de Jos cu privire la articolul 312 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Regatul Țărilor de Jos va aproba o decizie de tipul celei menționate la articolul 312 alineatul (2) al
doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene atunci când revizuirea deciziei
menționate la articolul 311 al treilea paragraf din tratatul menționat anterior va oferi Regatului
Țărilor de Jos o soluție satisfăcătoare pentru situația sa de plăți net negativă, în exces față de
bugetul Uniunii.

