
Bilag B 

 

 

Erklæring fra Rådet til optagelse i protokollen 

(i forbindelse med vedtagelsen af ændringerne af akten af 1976) 

 

 

 

Rådet finder, at bestemmelserne i denne akt bør tages op til fornyet behandling inden det 

andet valg til Europa-Parlamentet, som finder sted efter, at ændringerne af akten af 1976, der 

er emnet for nærværende afgørelse, er trådt i kraft. 

 

 

________________________ 
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Bilag C 

 

a) Erklæring fra Det Forenede Kongerige til protokollen 

 

Under henvisning til artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, hvorefter 

 

"Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den 

europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og således om de følger af 

medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for 

fællesskabsretten", 

 

vil Det Forenede Kongerige sørge for, at de nødvendige ændringer vil blive foretaget, således 

at Gibraltars vælgere kan afgive deres stemme ved valg til Europa-Parlamentet som en del af 

og på samme vilkår som vælgerne i en eksisterende valgkreds i Det Forenede Kongerige, for 

at opfylde sin pligt til at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i 

sagen Matthews mod Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med EU-retten. 

 

b) Erklæring fra Rådet og Kommissionen til protokollen 

 

Rådet og Kommissionen noterer sig Det Forenede Kongeriges erklæring, hvorefter Det 

Forenede Kongerige for at opfylde sin pligt til at efterleve Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen Matthews mod Det Forenede Kongerige vil 

sørge for, at de nødvendige ændringer vil blive foretaget, således at Gibraltars vælgere kan 

afgive deres stemme ved valg til Europa-Parlamentet som en del af og på samme vilkår som 

vælgerne i en eksisterende valgkreds i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med EU-

retten. 

 

________________________ 
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