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Irland erinrar dessutom om att landet i enlighet med artikel 8 i protokollet skriftligen får meddela
rådet att landet inte längre önskar omfattas av protokollet. Irland avser att inom tre år efter Lis
sabonfördragets ikraftträdande se över hur dessa bestämmelser fungerar.

57. Förklaring från Republiken Italien om Europaparlamentets samman
sättning
Italien konstaterar att enligt artikel 10 och artikel 14 i fördraget om Europeiska unionen ska
Europaparlamentet vara sammansatt av företrädare för unionens medborgare, vilka ska företrädas
med degressiv proportionalitet.

Italien konstaterar även att enligt artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 20
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska varje medborgare i en medlemsstat ha unions
medborgarskap.

Därför anser Italien, utan att det påverkar tillämpningen av beslutet om valperioden 2009-2014, att
varje beslut som antas av Europeiska rådet på Europaparlamentets initiativ och med dess godkän
nande för att fastställa Europaparlamentets sammansättning ska respektera de principer som anges i
artikel 14.2 första stycket.

58. Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Repu
bliken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i
fördragen
Utan att det påverkar den enhetliga stavningen av namnet på Europeiska unionens gemensamma
valuta enligt fördragen och hur denna anges på sedlar och mynt, förklarar Lettland, Ungern och
Malta att stavningen av namnet på den gemensamma valutan, inbegripet de avledningar av detta ord
som används i den lettiska, den ungerska och den maltesiska versionen av fördragen, inte har någon
inverkan på de befintliga reglerna i det lettiska, det ungerska och det maltesiska språket.

59. Förklaring från Konungariket Nederländerna till artikel 312 i fördra
get om Europeiska unionens funktionssätt
Konungariket Nederländerna kommer att godkänna ett beslut enligt artikel 312.2 andra stycket
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när en revidering av det beslut som avses
i artikel 311 tredje stycket i det fördraget har givit Nederländerna en tillfredsställande lösning på
dess i förhållande till unionens budget alltför negativa nettobetalningssituation.

