
Παράρτηµα Β 
 
 

∆ήλωση του Συµβουλίου προς καταχώρηση στα πρακτικά 
(κατά την έκδοση των τροποποιήσεων της Πράξης του 1976) 

 
 
Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι διατάξεις της παρούσας Πράξης πρέπει να επανεξεταστούν πριν από τη  
δεύτερη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθεί µετά την έναρξη της ισχύος των  
τροποποιήσεων της Πράξης του 1976, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

α) ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου προς καταχώρηση στα πρακτικά 

 

Το ΗΒ υπενθυµίζει την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σύµφωνα µε την οποία : 

 

«Η Ένωση σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 

Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις 

κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού 

δικαίου», 

 

και δηλώνει ότι θα µεριµνήσει ώστε να επέλθουν οι αναγκαίες µεταβολές, προκειµένου οι 

εκλογείς του Γιβραλτάρ να µπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ως µέρος των εκλογέων µιας υφιστάµενης εκλογικής περιφέρειας του ΗΒ και 

υπό τους ιδίους όρους, ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση του ΗΒ να εφαρµόσει την 

απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επί της 

υποθέσεως Matthews κατά ΗΒ, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. 

 

β) ∆ήλωση του Συµβουλίου/της Επιτροπής προς καταχώρηση στα πρακτικά 

 

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή λαµβάνουν υπό σηµείωση τη δήλωση του ΗΒ, σύµφωνα µε 

την οποία προκειµένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση του ΗΒ να εφαρµόσει την απόφαση που 

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως Matthews 

κατά Ηνωµένου Βασιλείου, το τελευταίο θα µεριµνήσει ώστε να επέλθουν οι αναγκαίες 

µεταβολές προκειµένου οι εκλογείς του Γιβραλτάρ να µπορούν να ψηφίζουν κατά τις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως µέρος των εκλογέων µιας υφιστάµενης εκλογικής 

περιφέρειάς του και υπό τους ιδίους όρους, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. 
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