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AF/TL/DC/hu 12 

23. Nyilatkozat az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés  

42. cikkének második bekezdésérıl 

 

A Konferencia emlékeztet arra, hogy ebben az esetben az Európai Unióról szóló szerzıdés 9b. 

cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Tanács konszenzussal dönt. 

 

 

24. Nyilatkozat az Európai Unió jogi személyiségérıl 

 

A Konferencia megerısíti, hogy az a tény, hogy az Európai Unió jogi személyiséggel bír, 

semmilyen módon nem jogosítja fel az Uniót arra, hogy a tagállamok által a Szerzıdésekben 

ráruházott hatáskörökön kívül jogot alkosson vagy intézkedéseket tegyen. 

 

 

25. Nyilatkozat az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 61h. és 188k. cikkérıl 

 

A Konferencia emlékeztet arra, hogy az alapvetı jogok és szabadságok tisztelete magában foglalja 

különösen azt, hogy az érintett magánszemélyek vagy más jogalanyok tisztességes eljáráshoz való 

jogának védelmére és tiszteletben tartására kellı figyelmet kell fordítani. E célból és annak 

érdekében, hogy a valamely magánszemélyt vagy más jogalanyt korlátozó intézkedésnek kitevı 

bármely határozat teljes körő bírói felülvizsgálatát biztosítsák, az ilyen határozatoknak világos és 

pontosan meghatározott követelményeken kell alapulniuk. Ezeknek a követelményeknek minden 

esetben a korlátozó intézkedés sajátosságaihoz kell igazodniuk. 

 

 

26. Nyilatkozat valamely tagállamnak az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés  

harmadik részének IV. címén alapuló intézkedésen való kívülmaradásáról 

 

A Konferencia kijelenti, hogy amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy nem vesz részt az 

Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés harmadik részének IV. címén alapuló valamely 

intézkedésben, a Tanács alapos vitát folytat az érintett tagállamnak az intézkedésen kívül 

maradásából eredı lehetséges hatásokról és következményekrıl. 

 

Továbbá bármely tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy az Európai Unió mőködésérıl szóló 

szerzıdés 96. cikke alapján vizsgálja meg a helyzetet. 

 

A fenti bekezdések nem sértik a tagállamok azon jogát, hogy e kérdéssel kapcsolatban az Európai 

Tanácshoz forduljanak. 
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