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JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI, 
joka on kutsuttu koolle Brysseliin 23 päivänä heinäkuuta 2007 päättämään yhteisellä sopimuksella 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimukseen tehtävistä muutoksista, ovat sopineet seuraavista 
teksteistä: 
 
 
I Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen muuttamisesta 
 
 
II Pöytäkirjat 
 

A. Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen ja tietyiltä osin Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen 
liitettävät pöytäkirjat 

 
− Pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa 
 
− Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
 
− Pöytäkirja Euroryhmästä 
 
− Pöytäkirja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 a artiklaan perustuvasta 

pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä 
 
− Pöytäkirja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta, joka 

koskee liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
yleissopimukseen 

 
− Pöytäkirja sisämarkkinoista ja kilpailusta 
 
− Pöytäkirja Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Puolaan ja 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
 

− Pöytäkirja jaetun toimivallan käytöstä 
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− Pöytäkirja yleistä etua koskevista palveluista 
 

− Pöytäkirja neuvoston päätöksestä, joka koskee Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa 1 päivän marraskuuta 2014 ja 
31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana sekä 1 päivästä huhtikuuta 2017 
alkaen 

 
− Pöytäkirja siirtymämääräyksistä 

 
B. Lissabonin sopimukseen liitettävät pöytäkirjat 
 

− Pöytäkirja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan yhteisön 
perustamissopimukseen ja/tai Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimukseen liitettyjen pöytäkirjojen muuttamisesta 

 
− Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan yhteisön 

perustamissopimukseen ja/tai Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimukseen liitettyjen pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan 
N:o 1 2 artiklassa tarkoitetut vastaavuustaulukot 

 
− Pöytäkirja tietyistä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 

muuttamisesta 
 

III Lissabonin sopimuksen liite 
 
− Lissabonin sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetut vastaavuustaulukot 
 

Konferenssi on hyväksynyt alla luetellut julistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan 
 
A. Perussopimusten määräyksiä koskevat julistukset 
 

1. Julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
 
2. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta 
 
3. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 a artiklasta 
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4. Julistus Euroopan parlamentin kokoonpanosta 
 
5. Julistus Eurooppa-neuvoston poliittisesta hyväksynnästä Euroopan parlamentin 

kokoonpanoa koskevalle päätösluonnokselle 
 
6. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 b artiklan 5 ja 6 kohdasta, 9 d artiklan 

6 ja 7 kohdasta sekä 9 e artiklasta 
 
7. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta 
 
8. Julistus Lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä toteutettavista käytännön 

toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse Eurooppa-neuvoston ja ulkoasianneuvoston 
puheenjohtajuudesta 

 
9. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 9 kohdasta siltä osin kuin 

on kyse neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevasta Eurooppa-neuvoston 
päätöksestä 

 
10. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 d artiklasta 
 
11. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 d artiklan 6 ja 7 kohdasta 
 
12. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 e artiklasta 
 
13. Julistus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 
 
14. Julistus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 
 
15. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 a artiklasta 
 
16. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 53 artiklan 2 kohdasta 
 
17. Julistus Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuudesta 
 
18. Julistus toimivallan jaosta 
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19. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklasta  
 
20. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 b artiklasta 
 
21. Julistus henkilötietojen suojasta rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön 

ja poliisiyhteistyön aloilla 
 
22. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 ja 63 a artiklasta 
 
23. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklan toisesta kohdasta 
 
24. Julistus Euroopan unionin oikeushenkilöllisyydestä 
 
25. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 61 h ja 188 k artiklasta 
 
26. Julistus tilanteesta, jossa jokin jäsenvaltio ei osallistu Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen kolmannen osan IV osastoon perustuvaan toimenpiteeseen 
 
27. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 69 d artiklan 1 kohdan 

toisesta alakohdasta 
 
28. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklasta 
 
29. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan 
c alakohdasta 
 
30. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 104 artiklasta 
 
31. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklasta 
 
32. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artiklan 4 kohdan 

c alakohdasta 
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33. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 158 artiklasta 
 
34. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 163 artiklasta 
 
35. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 176 a artiklasta 
 
36. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 188 n artiklasta siltä osin 

kuin on kyse vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien kansainvälisten 
sopimusten neuvottelemisesta ja tekemisestä jäsenvaltioiden toimesta 

 
37. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 188 r artiklasta 
 
38. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklasta unionin 

tuomioistuimen julkisasiamiesten määrän osalta 
 
39. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 249 b artiklasta 
 
40. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 d artiklasta 
 
41. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklasta 
 
42. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklasta 
 
43. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 a artiklan 6 kohdasta 

 
 
B. Perussopimuksiin liitettyjä pöytäkirjoja koskevat julistukset 
 

44. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn 
pöytäkirjan 5 artiklasta 

 
45. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn 

pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdasta 
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46. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn 
pöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdasta 

 
47. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn 

pöytäkirjan 5 artiklan 3, 4 ja 5 kohdasta 
 
48. Julistus Tanskan asemaa koskevasta pöytäkirjasta 
 
49. Julistus Italiasta 
 
50. Julistus siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirja 10 artiklasta 
 
Lisäksi konferenssi on ottanut huomioon jäljempänä luetellut, tähän päätösasiakirjaan liitetyt 
julistukset: 
 
51. Belgian kuningaskunnan julistus kansallisista parlamenteista 
 
52.  Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Helleenien 

tasavallan, Espanjan kuningaskunnan. Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Liettuan 
tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, 
Itävallan tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan julistus 
Euroopan unionin tunnuksista 

 
53. Tšekin tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
 
54. Saksan liittotasavallan, Irlannin, Unkarin tasavallan, Itävallan tasavallan ja Ruotsin 

kuningaskunnan julistus 
55. Espanjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 

kuningaskunnan julistus 
 
56. Irlannin julistus Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklasta 
 
57. Italian tasavallan julistus Euroopan parlamentin kokoonpanosta 
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58. Latvian tasavallan, Unkarin tasavallan ja Maltan tasavallan julistus yhteisen rahan 
nimen kirjoitusasusta perussopimuksissa 

 
59. Alankomaiden kuningaskunnan julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 270 a artiklasta 
 
60. Alankomaiden kuningaskunnan julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 311 a artiklasta 
 
61. Puolan tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
 
62. Puolan tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Puolaan 

ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tehdystä pöytäkirjasta 
 
63. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan julistus kansalaisten 

määritelmästä 
 
64. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan julistus äänioikeudesta 

Euroopan parlamentin vaaleissa 
 
65. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan julistus Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 61 h artiklasta 
 

 
Tehty Lissabonissa, kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän 
........................................................................................................ 
(kaikki kielet) 
 
Puolesta 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 finnische Schlussakte (Normativer Teil)10 von 36



 AF/TL/DC/fi 1 

A. PERUSSOPIMUSTEN MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT JULISTUKSET 
 
 

1. Julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, joka on oikeudellisesti sitova, vahvistetaan ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut 
jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet. 
 
Perusoikeuskirjalla ei laajenneta unionin oikeuden soveltamisalaa aloihin, joilla unionilla ei ole 
toimivaltaa, eikä anneta sille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä, eikä muuteta perussopimuksissa 
määriteltyjä unionin toimivaltaa ja tehtäviä. 
 
 

2. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdasta 
 
Konferenssi on yhtä mieltä siitä, että unionin liittymisen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen olisi tapahduttava sellaisin menettelyin, että unionin 
oikeusjärjestyksen erityispiirteet säilytetään. Konferenssi panee tässä yhteydessä merkille Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välillä säännöllisesti käytävän 
vuoropuhelun, jota voidaan vahvistaa, kun unioni liittyy mainittuun yleissopimukseen. 
 
 

3. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 a artiklasta 
 
Unioni ottaa huomioon sen kanssa läheisyytensä vuoksi erityissuhteissa olevien kooltaan pienten 
maiden erityistilanteen. 
 
 

4. Julistus Euroopan parlamentin kokoonpanosta 
 
Euroopan parlamentin lisäpaikka annetaan Italialle. 
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5. Julistus Eurooppa-neuvoston poliittisesta hyväksynnästä Euroopan parlamentin kokoonpanoa 
koskevalle päätösluonnokselle 

 
Eurooppa-neuvosto antaa poliittisen hyväksyntänsä Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevalle 
tarkistetulle päätösluonnokselle, joka koskee vaalikautta 2009−2014 ja joka perustuu Euroopan 
parlamentin tekemään ehdotukseen. 
 
 
6. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 b artiklan 5 ja 6 kohdasta, 9 d artiklan 6 ja 

7 kohdasta sekä 9 e artiklasta 
 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtäviin nimitettävien henkilöiden valinnassa on otettava 
asianmukaisesti huomioon tarve kunnioittaa unionin ja sen jäsenvaltioiden maantieteellistä ja 
väestöllistä moninaisuutta. 
 
 

7. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta 

 
Konferenssi julistaa, että neuvosto tekee päätöksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen  
9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta Lissabonin sopimuksen allekirjoituspäivänä ja että päätös tulee voimaan samana 
päivänä, jona kyseessä oleva sopimus tulee voimaan. Päätösluonnos on seuraava: 
 
 

Luonnos  
neuvoston päätökseksi  

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja  
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta  

1 päivän marraskuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana  
sekä 1 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen  

 
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 
 
katsoo seuraavaa: 
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(1) On aiheellista antaa säännöksiä, joiden avulla voidaan siirtyä sujuvasti siirtymämääräyksistä 
tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa määritellystä neuvoston määräenemmistöllä 
tapahtuvaa päätöksentekoa koskevasta järjestelmästä, jota sovelletaan 31 päivään 
lokakuuta 2014, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan mukaiseen 
äänestysjärjestelmään, jota sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014, mukaan luettuina 
saman pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityissäännökset, joita sovelletaan 
31 päivään maaliskuuta 2017 ulottuvan siirtymäkauden aikana. 

 
 
(2) Palautetaan mieleen, että neuvoston käytäntönä on ponnistella kaikin voimin 

määräenemmistöllä annettujen säädösten demokraattisen legitiimiyden vahvistamiseksi, 
 
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 
 
 

1 jakso  
Säännökset, joita sovelletaan 1 päivän marraskuuta 2014  

ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana  
 
 

1 artikla 
 
Jos 1 päivän marraskuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana neuvoston jäsenet, 
jotka edustavat 
 
a) vähintään kolmea neljäsosaa siitä väestöstä, tai 
 
b) vähintään kolmea neljäsosaa siitä jäsenvaltioiden määrästä, 
 
jota määrävähemmistön muodostaminen edellyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen  
9 c artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
205 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, vastustavat sitä, että neuvosto antaa säädöksen 
määräenemmistöllä, neuvosto käy asiasta keskustelun. 
 
 

2 artikla 
 
Käydessään tätä keskustelua neuvosto tekee kaiken voitavansa päästäkseen kohtuullisessa ajassa ja 
estämättä unionin oikeudessa asetettujen pakottavien määräaikojen noudattamista tyydyttävään 
ratkaisuun 1 artiklassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten esiin ottamien kysymysten osalta. 
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3 artikla 
 
Neuvoston puheenjohtaja tekee tätä varten komission avustamana ja neuvoston työjärjestystä 
noudattaen tarvittavat aloitteet, joilla helpotetaan laajemman yhteisymmärryksen saavuttamista 
neuvostossa. Neuvoston jäsenet avustavat puheenjohtajaa. 
 
 

2 jakso  
Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2017 

 
4 artikla 

 
Jos 1 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen neuvoston jäsenet, jotka edustavat  
 
a) vähintään 55:ttä prosenttia siitä väestöstä, tai 
 
b) vähintään 55:ttä prosenttia siitä jäsenvaltioiden määrästä, 
 
jota määrävähemmistön muodostaminen edellyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen  
9 c artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
205 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, vastustavat sitä, että neuvosto antaa säädöksen 
määräenemmistöllä, neuvosto käy asiasta keskustelun. 

 
 

5 artikla 
 
Käydessään tätä keskustelua neuvosto tekee kaiken voitavansa päästäkseen kohtuullisessa ajassa ja 
estämättä unionin oikeudessa asetettujen pakottavien määräaikojen noudattamista tyydyttävään 
ratkaisuun 4 artiklassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten esiin ottamien kysymysten osalta. 
 
 

6 artikla 
 
Neuvoston puheenjohtaja tekee tätä varten komission avustamana ja neuvoston työjärjestystä 
noudattaen tarvittavat aloitteet, joilla helpotetaan laajemman yhteisymmärryksen saavuttamista 
neuvostossa. Neuvoston jäsenet avustavat puheenjohtajaa. 
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3 jakso  
Voimaantulo 

 
7 artikla 

 
Tämä päätös tulee voimaan Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivänä. 
 

8. Julistus Lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä toteutettavista käytännön 
toimenpiteistä siltä osin kun on kyse Eurooppa-neuvoston ja ulkoasiainneuvoston 

puheenjohtajuudesta 
 
Jos Lissabonin sopimus tulee voimaan 1 päivän tammikuuta 2009 jälkeen, konferenssi kehottaa 
neuvoston puolivuotista puheenjohtajuutta tuolloin hoitavan jäsenvaltion toimivaltaisia 
viranomaisia sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi valittavaa henkilöä ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi nimitettävää henkilöä toteuttamaan 
seuraavaa puheenjohtajavaltiota kuullen tarvittavat konkreettiset toimenpiteet, jotta Eurooppa-
neuvoston ja ulkoasiainneuvoston puheenjohtajuuden siirtyminen hoituu tehokkaasti 
puheenjohtajuuteen liittyvien materiaalisten ja organisatoristen näkökohtien osalta. 
 
 
9. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 9 kohdasta siltä osin kuin on kyse 

neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevasta Eurooppa-neuvoston päätöksestä 
 
Konferenssi julistaa, että neuvoston olisi aloitettava neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista 
koskevan päätöksen täytäntöönpanomenettelyistä tehtävän päätöksen valmistelu välittömästi 
Lissabonin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja että sen olisi annettava tälle päätökselle 
poliittinen hyväksyntänsä kuuden kuukauden kuluessa. Luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi, 
joka tehdään päivänä, jona kyseessä oleva sopimus tulee voimaan, on seuraava: 
 
 

Luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi 
neuvoston puheenjohtajuuden hoitamisesta 

 
1 artikla 

 
1. Etukäteen määritetyt kolmen jäsenvaltion ryhmät hoitavat 18 kuukauden ajan neuvoston 
puheenjohtajuutta ulkoasiain kokoonpanoa lukuun ottamatta. Nämä ryhmät muodostetaan 
jäsenvaltioiden tasaisen vuorottelun perusteella, ja tällöin otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
keskinäinen erilaisuus sekä maantieteellinen tasapaino unionissa. 
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2. Kukin ryhmän jäsen toimii vuorollaan kuuden kuukauden ajan kaikkien neuvoston 
kokoonpanojen puheenjohtajana ulkoasiain kokoonpanoa lukuun ottamatta. Muut ryhmän jäsenet 
avustavat puheenjohtajaa tämän kaikissa tehtävissä yhteisen ohjelman mukaisesti. Ryhmän jäsenet 
voivat keskenään sopia vaihtoehtoisista järjestelyistä. 
 
 

2 artikla 
 
Yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajana toimivan jäsenvaltion edustaja on jäsenvaltioiden 
hallitusten pysyvien edustajien komitean puheenjohtaja. 
 
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa edustava henkilö on poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitean puheenjohtaja. 
 
Neuvoston eri kokoonpanojen valmisteluelinten puheenjohtajana toimii kyseessä olevan neuvoston 
kokoonpanon, ulkoasiain kokoonpanoa lukuun ottamatta, puheenjohtajana kulloinkin toimivan 
ryhmän jäsen, jollei 4 artiklan mukaisesti ole toisin päätetty. 
 
 

3 artikla 
 
Yleisten asioiden neuvosto huolehtii yhteistyössä komission kanssa neuvoston eri kokoonpanojen 
työskentelyn johdonmukaisuudesta ja jatkuvuudesta monivuotisten ohjelmien mukaisesti. 
Puheenjohtajina toimivat jäsenvaltiot toteuttavat neuvoston pääsihteeristön avustuksella kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet neuvoston työskentelyn järjestämiseksi ja sen sujuvuuden varmistamiseksi. 
 
 

4 artikla 
 
Neuvosto tekee päätöksen, jolla säädetään toimenpiteistä tämän päätöksen soveltamiseksi. 
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10. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 d artiklasta 
 
Konferenssi katsoo, että kun komissiossa ei enää ole kansalaisia kaikista jäsenvaltioista, tämän olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että varmistetaan täysi avoimuus suhteessa kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Komission olisi sitä varten oltava tiiviissä yhteydessä kaikkiin jäsenvaltioihin 
riippumatta siitä, onko niiden kansalainen komission jäsenenä, ja kiinnitettävä tässä yhteydessä 
erityistä huomiota tarpeeseen vaihtaa tietoja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja kuulla niitä. 
 
Konferenssi katsoo lisäksi, että komission olisi toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että kaikkien jäsenvaltioiden, myös niiden, joiden kansalaista ei ole komission 
jäsenenä, poliittiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet otetaan täysimääräisesti huomioon. 
Näillä toimenpiteillä olisi muun muassa varmistettava se, että näiden jäsenvaltioiden asema otetaan 
huomioon hyväksymällä asianmukaisia organisatorisia järjestelyjä. 
 
 

11. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 d artiklan 6 ja 7 kohdasta 
 
Konferenssi katsoo, että Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto vastaavat perussopimusten 
määräysten mukaisesti yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan valintaan johtavan menettelyn 
moitteettomasta toteuttamisesta. Tätä varten Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston 
edustajat järjestävät ennen Eurooppa-neuvoston päätöksen tekemistä tarpeelliset kuulemiset 
tarkoituksenmukaisimmaksi katsotulla tavalla. Kuulemisissa keskitytään komission 
puheenjohtajaksi ehdolla olevien taustaan, ja niissä otetaan 9 d artiklan 7 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti huomioon Euroopan parlamentin vaalit. Kuulemisia koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan aikanaan tarkentaa Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston 
yhteisellä sopimuksella. 
 
 

12. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 e artiklasta 
 
1. Konferenssi julistaa, että Euroopan parlamenttiin otetaan asianmukaisesti yhteyttä 
valmisteltaessa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämistä, joka 
tapahtuu Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivänä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
9 e artiklan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti; korkean edustajan 
toimikausi alkaa tuona samana päivänä ja päättyy päivänä, jona tuolloin virassa olevan komission 
toimikausi päättyy. 
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2. Lisäksi konferenssi muistuttaa, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja, jonka toimikausi alkaa marraskuussa 2009 samaan aikaan ja kestää yhtä kauan kuin 
seuraavan komission, nimitetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 d ja 9 e artiklan 
määräysten mukaisesti. 
 
 

13. Julistus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 
 
Konferenssi korostaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevat määräykset, mukaan lukien unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen, 
eivät vaikuta jäsenvaltioiden nykyiseen vastuuseen muotoilla ja harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa 
eikä niiden kansalliseen edustukseen kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. 
 
Konferenssi palauttaa myös mieleen, että yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevat 
määräykset eivät vaikuta jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. 
 
Se painottaa, että Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita sitovat edelleen Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan määräykset sekä erityisesti turvallisuusneuvoston ja sen jäsenvaltioiden 
ensisijainen vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä. 
 
 

14. Julistus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 
 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityissääntöjen ja 
-menettelyjen lisäksi konferenssi korostaa, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat 
määräykset, mukaan lukien ne, jotka koskevat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa ja ulkosuhdehallintoa, eivät vaikuta minkään jäsenvaltion nykyiseen 
oikeusperustaan, vastuuseen tai toimivaltaan, joka liittyy sen ulkopolitiikan muotoiluun ja 
harjoittamiseen, sen kansalliseen ulkosuhdehallintoon, suhteisiin kolmansiin maihin tai jäsenyyteen 
kansainvälisissä järjestöissä, mukaan lukien jäsenvaltion jäsenyys Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvostossa. 
 
Konferenssi toteaa myös, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilla määräyksillä ei 
anneta komissiolle uutta toimivaltaa tehdä aloitteita päätöksiksi eikä laajenneta Euroopan 
parlamentilla olevaa asemaa. 
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Konferenssi muistuttaa myös, että yhteistä eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
koskevat määräykset eivät vaikuta jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
erityisluonteeseen. 
 
 

15. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 a artiklasta 
 
Konferenssi julistaa, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan 
neuvoston pääsihteerin, komission ja jäsenvaltioiden olisi aloitettava Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamista koskevat valmistelut heti, kun Lissabonin sopimus on allekirjoitettu. 
 
 

16. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 53 artiklan 2 kohdasta 
 
Konferenssi katsoo, että mahdollisuus kääntää perussopimukset 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
kielille edistää 2 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettua tavoitetta kunnioittaa 
unionin kulttuurien ja kielten rikkautta ja monimuotoisuutta. Konferenssi vahvistaa tässä 
yhteydessä, että unioni pitää arvossa Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja kiinnittää edelleen 
erityistä huomiota näihin ja muihin kieliin. 
 
Konferenssi suosittaa, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, ilmoittavat neuvostolle kuuden kuukauden kuluessa Lissabonin sopimuksen 
allekirjoittamisesta sen yhden tai useamman kielen, jolle tämä sopimus käännetään. 
 
 

17. Julistus Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuudesta 
 
Konferenssi muistuttaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaan perussopimukset ja unionin niiden nojalla antama lainsäädäntö ovat ensisijaisia 
jäsenvaltioiden oikeuteen nähden mainitussa oikeuskäytännössä määriteltyjen edellytysten 
mukaisesti. 
 
Lisäksi konferenssi on päättänyt liittää tähän päätösasiakirjaan neuvoston oikeudellisen yksikön tätä 
ensisijaisuutta koskevan lausunnon sellaisena kuin se on asiakirjassa 11197/07 (JUR 260):  
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"Neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto, 
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007, 

 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että EY-oikeuden ensisijaisuus on 
yhteisön oikeuden keskeinen periaate. Tuomioistuimen mukaan tämä periaate kuuluu luonnostaan 
Euroopan yhteisön erityisluonteeseen. Tämän vakiintuneen oikeuskäytännön ensimmäistä tuomiota 
(Costa vastaan ENEL, 15.7.1964, asia 6/641) annettaessa perustamissopimuksessa ei ollut 
mainintaa ensisijaisuudesta. Näin on yhä edelleen. Se seikka, että ensisijaisuuden periaatetta ei 
sisällytetä tulevaan sopimukseen, ei millään tavoin muuta sitä, että periaate on olemassa, eikä 
vaikuta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olemassa olevaan oikeuskäytäntöön." 
 
 

18. Julistus toimivallan jaosta 
 
Konferenssi korostaa, että Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyn unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen toimivallan jaon 
mukaisesti toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille. 
 
Kun perussopimuksissa annetaan unionille jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta tietyllä alalla, 
jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa siltä osin kuin unioni ei käytä omaansa tai on päättänyt lakata 
käyttämästä sitä. Viimeksi mainittu tilanne voi syntyä, kun unionin toimivaltaiset toimielimet 
päättävät kumota lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen, erityisesti turvatakseen 
paremmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen jatkuvan noudattamisen. Neuvosto voi pyytää 
yhden tai useamman jäsenensä (jäsenvaltion edustajan) aloitteesta ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaisesti komissiota tekemään ehdotuksia 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen kumoamiseksi. Konferenssi on tyytyväinen 
komission ilmoitukseen, jonka mukaan se kiinnittää erityistä huomiota tällaisiin pyyntöihin. 
 
Hallitustenvälisessä konferenssissa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat voivat 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan 2–5 kohdassa määrätyn tavanomaisen 
tarkistusmenettelyn mukaisesti niin ikään päättää muuttaa perussopimuksia joko lisätäkseen tai 
vähentääkseen mainituissa perussopimuksissa unionille annettua toimivaltaa. 
 
 

                                                 
1 "Tästä (…) seuraa, että perustamissopimukseen, joka on itsenäinen oikeuslähde, perustuvaa 

oikeutta vastaan ei voida sen erityisen ja alkuperäisen luonteen vuoksi vedota 
tuomioistuimessa minkään kansallisen oikeuden sääntöjen perusteella, koska muutoin 
perustamissopimuksen nojalla annettu lainsäädäntö menettää yhteisöä koskevan luonteensa ja 
itse yhteisön oikeudellinen perusta saatetaan kyseenalaiseksi." 
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19. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklasta 
 
Konferenssi on yhtä mieltä siitä, että osana yleistä pyrkimystään poistaa eriarvoisuutta naisten ja 
miesten väliltä unioni pitää tavoitteenaan eri politiikoissaan torjua kaikenlaista perheväkivaltaa. Se 
on yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tällaisten 
rikosten estämiseksi ja niistä rankaisemiseksi sekä niiden uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi. 
 

 
20. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 b artiklasta 

 
Konferenssi julistaa, että aina kun 15 a artiklan nojalla annettavat henkilötietojen suojaa koskevat 
säännöt voivat vaikuttaa suoraan kansalliseen turvallisuuteen, tämä seikka on otettava 
asianmukaisesti huomioon. Se muistuttaa, että tällä hetkellä sovellettavassa lainsäädännössä (katso 
erityisesti direktiivi 95/46/EY) on asiaa koskevia erityisiä poikkeuksia. 
 
 

21. Julistus henkilötietojen suojasta rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja 
poliisiyhteistyön aloilla 

 
Konferenssi tunnustaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 b artiklan 
mukaiset erityissäännöt henkilötietojen suojasta ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta saattavat 
osoittautua tarpeellisiksi rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön 
aloilla näiden alojen erityisluonteen vuoksi. 
 
 

22. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 ja 63 a artiklasta 
 
Konferenssi katsoo, että jos ehdotus 63 a artiklan 2 kohtaan perustuvaksi säädökseksi vaikuttaisi 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän tärkeisiin näkökohtiin, sen soveltamisala, kustannukset tai 
rahoitusrakenne mukaan luettuina, taikka vaikuttaisi 42 artiklan toisessa alakohdassa mainitulla 
tavoin järjestelmän rahoituksen tasapainoon, tämän jäsenvaltion edut otetaan asianmukaisesti 
huomioon. 
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23. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
42 artiklan toisesta kohdasta 

 
Konferenssi muistuttaa, että tässä tapauksessa Eurooppa-neuvosto tekee ratkaisunsa 
yhteisymmärryksessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 b artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
 
 

24. Julistus Euroopan unionin oikeushenkilöllisyydestä 
 
Konferenssi vahvistaa, että Euroopan unionin oikeushenkilöllisyys ei millään tavoin anna unionille 
oikeutta antaa lainsäädäntöä tai toimia jäsenvaltioiden perussopimuksissa sille antaman toimivallan 
ulkopuolella. 
 
 

25. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 61 h ja 188 k artiklasta 
 

Konferenssi muistuttaa, että perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen edellyttää erityisesti 
riittävän huomion kiinnittämistä siihen, että luonnollisten henkilöiden tai kyseisten yhteisöjen 
oikeutta lailla säädettyihin oikeusturvan takeisiin suojellaan ja kunnioitetaan. Tätä varten ja jotta 
taataan rajoittavien toimenpiteiden soveltamisesta luonnolliseen henkilöön tai yhteisöön tehtyjen 
päätösten tiukka tuomioistuinvalvonta, näillä päätöksillä on oltava selkeät ja erilliset 
arviointiperusteet. Näiden arviointiperusteiden olisi vastattava kunkin rajoittavan toimenpiteen 
erityispiirteitä. 
 
 

26. Julistus tilanteesta, jossa jokin jäsenvaltio ei osallistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kolmannen osan IV osastoon perustuvaan toimenpiteeseen 

 
Konferenssi julistaa, että kun jokin jäsenvaltio päättää olla osallistumatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan IV osastoon perustuvaan toimenpiteeseen, 
neuvosto käy perusteellisen keskustelun niistä seurauksista ja vaikutuksista, joita tämän jäsenvaltion 
osallistumattomuudesta kyseiseen toimenpiteeseen voi aiheutua. 
 
Lisäksi mikä tahansa jäsenvaltio voi kehottaa komissiota tutkimaan tilannetta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 96 artiklan perusteella. 
 
Edellä olevat kohdat eivät estä jäsenvaltioita saattamasta asiaa Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi.  
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27. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 69 d artiklan 1 kohdan toisesta 
alakohdasta 

 
Konferenssi katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 69 d artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetussa asetuksessa olisi otettava huomioon rikostutkinnan aloittamista 
koskevat kansalliset säännöt ja käytännöt. 
 
 

28. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklasta 
 
Konferenssi toteaa, että 78 artiklan määräyksiä on sovellettava nykyisen käytännön mukaisesti. 
Ilmaisua "toimenpiteitä Saksan jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi, jos 
toimenpiteet ovat tarpeen tietyille Saksan liittotasavallan alueille, joihin jako on vaikuttanut" on 
tulkittava Euroopan unionin tuomioistuimen olemassa olevan oikeuskäytännön mukaisesti. 
 
 

29. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
87 artiklan 2 kohdan c alakohdasta 

 
Konferenssi toteaa, että 87 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava Euroopan unionin 
tuomioistuimen olemassa olevan oikeuskäytännön mukaisesti siltä osin kuin on kyse näiden 
määräysten sovellettavuudesta niille tietyille Saksan liittotasavallan alueille myönnettyihin tukiin, 
joihin Saksan aikaisempi jako on vaikuttanut. 
 
 

30. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 104 artiklasta 
 

Konferenssi vahvistaa 104 artiklan osalta, että unionin ja jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikan 
on perustuttava kasvupotentiaalin parantamiseen ja julkisen talouden terveen rahoitusaseman 
varmistamiseen. Vakaus- ja kasvusopimus on näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeä 
väline. 
 
Konferenssi vahvistaa pitävänsä kiinni vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvistä määräyksistä, jotka 
ovat kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden finanssipolitiikkoja on sovitettava yhteen. 
 
Konferenssi vahvistaa, että sääntöihin perustuva järjestelmä on paras tae siitä, että sitoumuksia 
noudatetaan ja että kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasavertaisesti. 
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Näissä puitteissa konferenssi vahvistaa myös sitoutumisensa Lissabonin strategian tavoitteisiin: 
työpaikkojen luomiseen, rakenneuudistuksiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. 
 
Unioni pyrkii saavuttamaan tasapainoisen talouskasvun ja hintavakauden. Talous- ja 
finanssipolitiikoille on tämän vuoksi asetettava oikeat painopisteet, joiden tavoitteina ovat 
talousuudistukset, innovaatiot, kilpailukyky sekä yksityisten investointien ja kulutuksen lisääminen 
heikon talouskasvun aikana. Tämän olisi ilmettävä kansallisella ja unionin tasolla tehtävissä 
talousarviopäätöksissä erityisesti perussopimusten ja vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista 
kurinalaista budjettipolitiikkaa noudattaen tehtävinä julkisen talouden tulojen ja menojen rakenteen 
uudistuksina.  
 
Jäsenvaltioilla on edessään talousarvioon ja talouteen liittyviä haasteita, joissa korostuu terveen 
finanssipolitiikan merkitys koko suhdannekierron ajan. 
 
Konferenssi on yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti käytettävä taloudellisen 
elpymisen kausia vahvistaakseen julkista talouttaan ja parantaakseen rahoitusasemaansa. 
Tavoitteena on hyvän suhdanteen aikana saavuttaa asteittain talouden ylijäämä, mikä antaa 
tarpeellista liikkumavaraa sopeutua talouden laskusuhdanteisiin ja myötävaikuttaa siten julkisen 
talouden kestävyyteen pitkällä aikavälillä. 
 
Jäsenvaltiot odottavat kiinnostuneina komission mahdollisia ehdotuksia ja jäsenvaltioiden uusia 
esityksiä vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi. 
Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet talouksiensa kasvupotentiaalin 
parantamiseksi. Tätä tavoitetta voitaisiin tukea talouspolitiikan aiempaa paremmalla 
yhteensovittamisella. Tämä julistus ei rajoita vakaus- ja kasvusopimuksesta tulevaisuudessa 
käytävää keskustelua. 
 
 

31. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklasta 
 
Konferenssi vahvistaa, että 140 artiklassa mainitut politiikat kuuluvat keskeisiltä osiltaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Unionin tasolla tämän artiklan mukaisesti toteutettavat edistämis- ja 
yhteensovittamistoimenpiteet ovat luonteeltaan täydentäviä. Niiden tarkoituksena on jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tehostaminen eikä kansallisten järjestelmien yhdenmukaistaminen. Ne eivät 
vaikuta kussakin jäsenvaltiossa työmarkkinaosapuolten vastuun osalta olemassa oleviin takeisiin ja 
käytäntöihin. 
 
Tämä julistus ei rajoita unionille toimivallan antavien perussopimusten määräysten, myös 
sosiaalialaa koskevien, soveltamista. 
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32. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artiklan 4 kohdan 
c alakohdasta 

 
Konferenssi julistaa, että 152 artiklan 4 kohdan c alakohdan soveltamiseksi toteutettavissa 
toimenpiteissä on otettava huomioon yhteiset turvallisuuskysymykset ja että niiden 
tavoitteena on oltava korkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettaminen silloin, kun 
sisämarkkinoihin vaikuttavat kansalliset vaatimukset muuten estäisivät ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun.  
 
 

33. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 158 artiklasta 
 
Konferenssi katsoo, että 158 artiklassa tarkoitetuilla saaristoalueilla voidaan tarkoittaa myös 
kokonaisia saarivaltioita edellyttäen, että tarvittavat edellytykset täyttyvät. 
 
 

34. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 163 artiklasta 
 
Konferenssi on yhtä mieltä siitä, että unionin toiminnassa tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
alalla otetaan asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden tutkimuspolitiikkojen peruslinjat ja 
-valinnat. 
 
 

35. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 176 a artiklasta 
 
Konferenssi katsoo, että 176 a artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen energiahuoltonsa 297 artiklassa määrätyin edellytyksin.  
 
 
36. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 188 n artiklasta siltä osin kuin on 

kyse vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien kansainvälisten sopimusten 
neuvottelemisesta ja tekemisestä jäsenvaltioiden toimesta 

 
Konferenssi vahvistaa, että jäsenvaltioilla on oikeus neuvotella ja tehdä III osan IV osaston  
3, 4 ja 5 luvun piiriin kuuluvia aloja koskevia sopimuksia kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa, sikäli kuin nämä sopimukset ovat unionin oikeuden mukaisia. 
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37. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 188 r artiklasta 
 
Mitä 188 r artiklassa määrätään, ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen valita tarkoituksenmukaisimmat 
keinot täyttääkseen yhteisvastuuta koskevan velvoitteensa sellaista jäsenvaltiota kohtaan, joka on 
joutunut terrori-iskun taikka luonnonmullistuksen tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden 
kohteeksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden toimenpiteiden toteuttamista, jotka unioni on 
hyväksynyt täyttääkseen yhteisvastuuta koskevan velvoitteensa tätä jäsenvaltiota kohtaan. 
 
 

38. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklasta unionin 
tuomioistuimen julkisasiamiesten määrän osalta 

 
Konferenssi julistaa, että jos unionin tuomioistuin pyytää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 222 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti julkisasiamiesten määrän lisäämistä 
kolmella (yhdeksitoista kahdeksan sijaan), neuvosto hyväksyy tällaisen lisäyksen yksimielisesti. 
 
Tässä tapauksessa konferenssi sopii siitä, että Puola saa pysyvän julkisasiamiehen, jollainen 
Saksalla, Ranskalla, Italialla, Espanjalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla jo on, eikä se enää 
osallistu vuorottelujärjestelmään; lisäksi voimassa oleva vuorottelujärjestelmä koskee kolmen 
sijasta viittä julkisasiamiestä. 
 
 

39. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 249 b artiklasta 
 

Konferenssi panee merkille, että komissio aikoo vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti jatkaa 
jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuulemista valmistellessaan sellaisia 
rahoituspalvelualaa koskevia säädöksiä, jotka annetaan säädösvallan siirron nojalla. 
 
 

40. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 d artiklasta 
 
Konferenssi julistaa, että jäsenvaltioiden esittäessä tiiviimmän yhteistyön aloittamista koskevan 
pyynnön ne voivat ilmoittaa, aikovatko ne jo siinä vaiheessa soveltaa 280 h artiklaa, jossa 
määrätään määräenemmistöpäätöksenteon laajentamisesta, vai käyttää tavallista 
lainsäätämisjärjestystä. 
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41. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklasta 
 
Konferenssi julistaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklan 1 kohdassa 
olevalla viittauksella unionin tavoitteisiin tarkoitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklan 2 ja 3 kohdassa esitettyjä tavoitteita sekä mainitun sopimuksen 2 artiklan 5 kohdassa 
esitettyjä tavoitteita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen viidennen osan mukaisen 
ulkoisen toiminnan osalta. On siis poissuljettu, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 308 artiklaan perustuvalla toiminnalla voitaisiin pyrkiä ainoastaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa esitettyihin tavoitteisiin. Tässä yhteydessä konferenssi 
panee merkille, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 b artiklan 1 kohdan mukaisesti 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ei voida antaa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä. 
 
 

42. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklasta 
 
Konferenssi korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklaa, joka on 
annetun toimivallan periaatteelle perustuvan institutionaalisen järjestelmän oleellinen osa, ei 
Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti voida käyttää 
perustana unionin valtuuksien laajentamiseksi ulottumaan perussopimusten kaikista määräyksistä ja 
erityisesti unionin tehtäviä ja toimintaa säätelevistä määräyksistä ilmenevien yleisten puitteiden 
ulkopuolelle. Tätä artiklaa ei missään tapauksessa voida käyttää perustana sellaisten määräysten 
hyväksymiselle, joiden vaikutuksena olisi perussopimusten muuttaminen noudattamatta niissä tätä 
tarkoitusta varten määrättyä menettelyä. 
 
 

43. Julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 a artiklan 6 kohdasta 
 
Korkeat sopimuspuolet sopivat, että Eurooppa-neuvosto tekee 311 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi 
päätöksen, joka johtaa Mayotten aseman muuttamiseen Euroopan unioniin nähden siten, että tästä 
alueesta tulee 311 artiklan 1 kohdassa ja 299 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluva, kun Ranskan viranomaiset ilmoittavat Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle, että saaren 
sisäisen aseman meneillään oleva kehittäminen sallii tämän. 
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B. PERUSSOPIMUKSIIN LIITETTYJÄ PÖYTÄKIRJOJA KOSKEVAT JULISTUKSET 
 
 

44. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 
5 artiklasta 

 
Konferenssi toteaa, että jos jäsenvaltio on ilmoittanut osaksi Euroopan unionia sisällytetystä 
Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ettei se halua osallistua 
johonkin ehdotukseen tai aloitteeseen, tämä ilmoitus voidaan peruuttaa milloin hyvänsä ennen 
asianomaisen Schengenin säännöstöön perustuvan toimenpiteen hyväksymistä. 
 
 

45. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 
5 artiklan 2 kohdasta 

 
Konferenssi julistaa, että kun Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti ilmoittaa neuvostolle 
aikomuksestaan olla osallistumatta toimenpiteeseen, joka perustuu Schengenin säännöstön osaan, 
johon se muutoin osallistuu, neuvosto käy perusteellisen keskustelun seurauksista, joita voi aiheutua 
siitä, että tämä jäsenvaltio ei osallistu kyseiseen toimenpiteeseen. Neuvoston käymässä 
keskustelussa olisi otettava huomioon komission antamat tiedot ehdotuksen ja Schengenin 
säännöstön välisestä suhteesta. 
 
 

46. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 
5 artiklan 3 kohdasta 

 
Konferenssi palauttaa mieleen, että jos neuvosto ei tee päätöstä ensimmäisen asiasisältöä koskevan 
keskustelun jälkeen, komissio voi tehdä muutetun ehdotuksen neuvostossa neljän kuukauden 
kuluessa tapahtuvaa asiasisällön uudelleen tarkastelua varten. 
 
 

47. Julistus osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan 
5 artiklan 3, 4 ja 5 kohdasta 

 
Konferenssi toteaa, että osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn 
pöytäkirjan 5 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä määriteltävissä edellytyksissä 
voidaan todeta, että kyseisen jäsenvaltion on vastattava niistä mahdollisista välittömistä 
rahoitusvaikutuksista, jotka väistämättä aiheutuvat siitä, ettei se enää osallistu mainitun pöytäkirjan 
4 artiklan perusteella tehdyssä neuvoston päätöksessä tarkoitetun säännöstön tai sen osan 
soveltamiseen. 
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48. Julistus Tanskan asemaa koskevasta pöytäkirjasta 
 

Konferenssi panee merkille, että kun kyseessä on säädös, jonka neuvosto antaa yksin tai yhdessä 
Euroopan parlamentin kanssa ja joka sisältää säännöksiä, joita sovelletaan Tanskaan, sekä sellaisia 
säännöksiä, joita ei sovelleta Tanskaan, koska niiden oikeusperustaan sovelletaan Tanskan asemasta 
tehdyn pöytäkirjan I osaa, Tanska julistaa, ettei se käytä äänioikeuttaan estääkseen sellaisten 
säännösten hyväksymisen, joita ei sovelleta Tanskaan. 
 
Konferenssi panee lisäksi merkille, että Tanska ilmoittaa konferenssin 188 r artiklasta antaman 
julistuksen perusteella, että sen osallistumisessa 188 r artiklan nojalla hyväksyttyyn toimiin tai 
säädökseen noudatetaan Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan I ja II osaa. 
 
 

49. Julistus Italiasta 
 
Konferenssi panee merkille, että Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen, sellaisena kuin 
se on Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella muutettuna, vuonna 1957 liitetyssä pöytäkirjassa 
Italiasta todettiin, että: 
 
 
"KORKEAT SOPIMUSPUOLET, 
 
JOTKA HALUAVAT ratkaista eräät Italiaa koskevat erityisongelmat; 
 
OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään tähän sopimukseen: 
 
YHTEISÖN JÄSENVALTIOT, 
 
KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA siihen, että Italian hallitus on sitoutunut toteuttamaan talouskasvua 
koskevan kymmenvuotisohjelman, jonka tarkoituksena on Italian talouselämän rakenteellisen 
epätasapainon korjaaminen erityisesti kehittämällä maan heikoimmin kehittyneiden eteläisten 
alueiden ja saaristoalueiden perusrakennetta sekä luomalla uusia työpaikkoja työttömyyden 
poistamiseksi, 
 
PALAUTTAVAT MIELEEN, että kansainväliset yhteistyöjärjestöt, joiden jäseniä jäsenvaltiotkin 
ovat, ovat ottaneet huomioon Italian hallituksen ohjelman periaatteet ja tavoitteet ja hyväksyneet ne, 
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TUNNUSTAVAT, että Italian hallituksen ohjelman tavoitteiden toteutuminen on niiden yhteisen 
edun mukaista, 
 
SOPIVAT Italian hallituksen auttamiseksi tämän tehtävän toteuttamisessa suosittelevansa yhteisön 
toimielimille, että ne ottavat käyttöön kaikki tässä sopimuksessa määrätyt keinot ja menettelyt 
varsinkin käyttämällä aiheellisella tavalla Euroopan investointipankin ja Euroopan sosiaalirahaston 
varoja, 
 
OVAT SITÄ MIELTÄ, että yhteisön toimielinten on tätä sopimusta soveltaessaan otettava 
huomioon Italian hallituksen lähivuosina jatkuvat ponnistelut sekä tarve välttää sellaisten 
vaarallisten jännitteiden syntymistä erityisesti maksutaseessa tai työllisyystilanteessa, jotka 
saattaisivat vaarantaa tämän sopimuksen soveltamisen Italiassa, 
 
TUNNUSTAVAT erityisesti, että 109 h ja 109 i artiklaa sovellettaessa on huolehdittava siitä, että 
Italian hallitukselta pyydetyt toimenpiteet turvaavat sen talouskasvua ja väestön elintason 
nostamista edistävän ohjelman toteuttamisen." 
 
 

50. Julistus siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 artiklasta 
 

Konferenssi kehottaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota kutakin oman toimivaltansa 
mukaisesti pyrkimään kaikin voimin siihen, että siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten muuttamista tai korvaamista koskevat säädökset 
annetaan asianmukaisissa tapauksissa ja siinä määrin kuin se on mahdollista kyseisen pöytäkirjan 
10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa viiden vuoden määräajassa. 
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C. JÄSENVALTIOIDEN JULISTUKSET 
 
 
Lisäksi konferenssi on pannut merkille jäljempänä luetellut, tähän päätösasiakirjaan liitetyt 
julistukset: 
 
 

51. Belgian kuningaskunnan julistus kansallisista parlamenteista 
 
Belgia toteaa, että Belgian perustuslain nojalla sekä edustajainhuone (Chambre des Représentants) 
ja liittovaltion parlamentin ylähuone (Sénat du Parlement fédéral) että kieliyhteisöjen ja alueiden 
parlamentaariset edustajakokoukset toimivat unionin kulloinkin käyttämän toimivallan mukaisesti 
joko kansallisen parlamenttijärjestelmän osina tai kansallisen parlamentin kamareina. 
 
 
52. Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, 

Espanjan kuningaskunnan. Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Liettuan tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan Itävallan tasavallan, 

Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan julistus Euroopan unionin tunnuksista 
 
Belgia, Bulgaria, Saksa, Kreikka, Espanja, Italia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, 
Itävalta, Romania, Slovenia ja Slovakia julistavat, että lippu, jossa on sinisellä pohjalla kahdentoista 
kultaisen tähden muodostama ympyrä, hymni "Oodi ilolle" Ludwig van Beethovenin yhdeksännestä 
sinfoniasta, tunnuslause "Moninaisuudessaan yhtenäinen", euro unionin rahana sekä Eurooppa-
päivä yhdeksäntenä päivänä toukokuuta ovat niille edelleen Euroopan unionin kansalaisten 
yhteenkuuluvuuden ja heillä unioniin olevan siteen tunnuksia.  
 
 
 

53. Tšekin tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
 

1.  Tšekin tasavalta muistuttaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset koskevat 
Euroopan unionin toimielimiä ja elimiä toissijaisuusperiaatteen sekä Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välisen toimivallanjaon mukaisesti, sellaisena kuin se on vahvistettu uudelleen 
toimivallan jaosta annetussa julistuksessa (nro 18). Tšekin tasavalta korostaa, että 
perusoikeuskirjan määräykset koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne panevat 
täytäntöön unionin oikeutta, eivät silloin, kun ne hyväksyvät ja panevat täytäntöön kansallista 
lainsäädäntöä unionin oikeudesta riippumatta.  

 
2.  Tšekin tasavalta painottaa myös, ettei perusoikeuskirjalla laajenneta unionin oikeuden 

soveltamisalaa eikä luoda unionille uutta toimivaltaa. Sillä ei supisteta kansallisen 
lainsäädännön soveltamisalaa eikä rajoiteta kansallisten viranomaisten nykyistä toimivaltaa 
tällä alalla. 
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3.  Tšekin tasavalta korostaa, että siltä osin kuin perusoikeuskirjassa tunnustetaan perusoikeudet 
ja periaatteet sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä, 
näitä perusoikeuksia ja periaatteita on tulkittava yhdenmukaisesti mainitun perinteen kanssa. 

 
4.  Lisäksi Tšekin tasavalta painottaa, ettei mitään perusoikeuskirjan määräystä saa tulkita siten, 

että se rajoittaisi tai loukkaisi niitä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka asianomaisella 
soveltamisaloilla tunnustetaan unionin oikeudessa ja niissä kansainvälisissä 
yleissopimuksissa, joiden osapuolina unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa, sekä jäsenvaltioiden valtiosäännöissä. 

 
 

54. Saksan liittotasavallan, Irlannin, Unkarin tasavallan, Itävallan tasavallan ja Ruotsin 
kuningaskunnan julistus 

 
Saksa, Irlanti, Unkari, Itävalta ja Ruotsi toteavat, että Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen keskeisiä määräyksiä ei ole merkittävästi muutettu mainitun 
perustamissopimuksen tultua voimaan ja että ne on saatettava ajan tasalle. Ne kannattavat näin ollen 
ajatusta jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssista, joka olisi kutsuttava koolle 
mahdollisimman pian. 
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55. Espanjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan julistus 

 
Perussopimuksia sovelletaan Gibraltariin Euroopassa sijaitsevana alueena, jonka suhteista 
ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio. Tämä ei aiheuta muutoksia asianomaisten jäsenvaltioiden 
asemaan. 
 
 
56. Irlannin julistus Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden 

ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklasta 
 
Irlanti vahvistaa olevansa sitoutunut unioniin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena, jolla 
kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden eri oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä, ja jonka 
sisällä kansalaisille tarjotaan korkea turvallisuuden taso. 
 
Tämän johdosta Irlanti ilmoittaa, että sen vakaana aikomuksena on käyttää Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn 
pöytäkirjan 3 artiklan mukaista oikeuttaan osallistua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kolmannen osan IV osastoon perustuvien toimenpiteiden hyväksymiseen niin suuressa 
määrin kuin se on mahdollista. 
 
Irlanti osallistuu mahdollisimman suuressa määrin erityisesti poliisiyhteistyön alan toimenpiteisiin. 
 
Lisäksi Irlanti palauttaa mieleen, että pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti se voi ilmoittaa kirjallisesti 
neuvostolle, ettei se enää halua, että tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan siihen. Irlanti aikoo 
tarkastella näiden määräysten toimintaa kolmen vuoden kuluessa Lissabonin sopimuksen 
voimaantulosta. 
 
 

57. Italian tasavallan julistus Euroopan parlamentin kokoonpanosta 
 
Italia toteaa, että Euroopan parlamentti koostuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 a artiklan 
(uudelleen numeroituna 10 artikla) ja 9 a artiklan (uudelleen numeroituna 14 artikla) unionin 
kansalaisten edustajista, ja kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen. 
 
Italia toteaa myös, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklan (uudelleen numeroituna 
9 artikla) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (uudelleen numeroituna 20 artikla) 
nojalla unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. 
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Tämän johdosta Italia katsoo, että Eurooppa-neuvoston Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen 
hyväksynnän saatuaan tekemissä päätöksissä, joilla vahvistetaan Euroopan parlamentin 
kokoonpano, on kunnioitettava 9 a artiklan (uudelleen numeroituna 14 artikla) toisen kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja periaatteita, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta vaalikautta 
2009 - 2014 koskevaan päätökseen. 
 
 

58. Latvian tasavallan ja Unkarin tasavallan julistus yhteisen rahan nimen kirjoitusasusta 
perussopimuksissa 

 
Vaikuttamatta perussopimuksissa tarkoitetun, seteleissä ja metallirahoissa käytettävän Euroopan 
unionin yhteisen rahan yhdenmukaiseen kirjoitusasuun Latvia ja Unkari julistavat, että yhteisen 
rahan nimen kirjoitusasu, sen perussopimusten latvian- ja unkarinkielisessä tekstissä käytetyt 
johdokset mukaan lukien, ei vaikuta latvian ja unkarin kielen voimassa oleviin nykyisiin sääntöihin. 
 

 
59. Alankomaiden kuningaskunnan julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

270 a artiklasta 
 
Alankomaiden kuningaskunta hyväksyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen  
270 a artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun päätöksen sen jälkeen, kun mainitun 
sopimuksen 269 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetun päätöksen tarkistus on antanut 
Alankomaille tyydyttävän ratkaisun sen liialliseen negatiiviseen nettomaksuasemaan unionin 
talousarvioon nähden. 
 
 

60. Alankomaiden kuningaskunnan julistus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
311 a artiklasta 

 
Alankomaiden kuningaskunta ilmoittaa, että 311 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettu aloite sellaisen 
päätöksen tekemiseksi, jolla muutetaan Alankomaiden Antillien ja/tai Aruban asemaa unioniin 
nähden, tehdään ainoastaan Alankomaiden kuningaskunnan valtiosäännön mukaisesti tehdyn 
päätöksen perusteella. 
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61. Puolan tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
 
Perusoikeuskirja ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioiden oikeuteen antaa lainsäädäntöä julkisen 
moraalin, perheoikeuden, ihmisarvon suojaamisen sekä henkilöiden fyysisen ja moraalisen 
koskemattomuuden kunnioittamisen alalla. 
 
 

62. Puolan tasavallan julistus perusoikeuskirjan soveltamisesta Puolaan ja Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan tehdystä pöytäkirjasta 

 
Puolan tasavalta julistaa, että ottaen huomioon yhteiskunnallisen solidaarisuusliikkeen 
(Solidarność) perinteet ja sen merkittävän aseman sosiaalisten oikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien edistäjänä se kunnioittaa täysimääräisesti unionin oikeudessa vahvistettuja sosiaalisia 
oikeuksia ja työtekijöiden oikeuksia ja erityisesti niitä, jotka on vahvistettu uudelleen Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan IV osastossa. 
 
 

63. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan julistus kansalaisten 
määritelmästä 

 
Perussopimusten ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sekä näistä 
sopimuksista johdettujen säädösten tai säädösten, jotka pysyvät näiden sopimusten mukaisesti 
voimassa, osalta Yhdistynyt kuningaskunta antaa uudelleen 31 päivänä joulukuuta 1982 antamansa 
julistuksen kansalaisten määritelmästä kuitenkin niin, että ilmaisun 'British Dependent Territories 
Citizens' on kuitenkin ymmärrettävä tarkoittavan ilmaisua 'British overseas territories citizens'. 
 
 

64. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan julistus äänioikeudesta 
Euroopan parlamentin vaaleissa 

 
Yhdistynyt kuningaskunta panee merkille, ettei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 a artiklan 
eikä perussopimusten muiden määräysten tarkoituksena ole muuttaa äänioikeuden perustaa 
Euroopan parlamentin vaaleissa. 
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65. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan julistus Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 61 h artiklasta 

 
Yhdistynyt kuningaskunta tukee täysimääräisesti tiukkoja toimia sellaisten taloudellisten 
seuraamusten käyttöönottamiseksi, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua terrorismia ja siihen 
liittyvää toimintaa. Siksi Yhdistynyt kuningaskunta julistaa aikovansa käyttää Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn 
pöytäkirjan 3 artiklan mukaista oikeuttaan osallistua kaikkien Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 61 h artiklan nojalla tehtävien ehdotusten hyväksymiseen. 
 
 

417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 finnische Schlussakte (Normativer Teil)36 von 36


