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VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA, sušaukta 2007 m. liepos 
23 d. Briuselyje, siekiant priimti bendrus  Europos Sąjungos sutarties, Europos bendrijos steigimo 
sutarties ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pakeitimus, patvirtino tokius 

tekstus: 
 

I. Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos 

steigimo sutartį 

 

II. Protokolus  

A Protokolus, pridedamus prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo ir tam tikrais atvejais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties: 

 
 
– Protokolą dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 
 
– Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
 
– Protokolą dėl Euro grupės 
 
– Protokolą dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo, nustatyto Europos Sąjungos 

sutarties 28a straipsnyje 
 
– Protokolą dėl Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalies dėl Sąjungos 

prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
 
– Protokolą dėl vidaus rinkos ir konkurencijos 
 
– Protokolą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Lenkijai ir 

Jungtinei Karalystei 
 
– Protokolą dėl kompetencijos pasidalijimo 
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– Protokolą dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų 

 

– Protokolą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 4 dalies 
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo 
2014 m. lapkričio 1 d. – 2017 m. kovo 31 d. laikotarpiu ir nuo 2017 m. balandžio 1 d.  

 

– Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 

 
B Protokolus, pridedamus prie Lisabonos sutarties 

– Protokolą, iš dalies keičiantį protokolus, pridedamus prie Europos Sąjungos sutarties, 
Europos bendrijos steigimo sutarties ir (arba) Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 

– Protokolo Nr. 1, iš dalies keičiančio protokolus, pridedamus prie Europos Sąjungos 
sutarties, Europos bendrijos steigimo sutarties ir (arba) Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties, 2 straipsnyje numatytas atitikties lenteles 

– Protokolą, iš dalies keičiantį Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį 

 

III. Lisabonos sutarties priedą: 
 

– Lisabonos sutarties 5 straipsnyje numatytas atitikties lenteles 
 

 
Konferencija patvirtino toliau išvardytas ir prie Baigiamojo akto pridedamas deklaracijas : 

 

A. Deklaracijas dėl Sutarčių nuostatų 
 

1. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
 
2. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalies 
 
3. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 7a straipsnio 
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4. Deklaraciją dėl Europos Parlamento sudėties 
 
5. Deklaraciją dėl Europos Vadovų Tarybos politinio susitarimo dėl  

Sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties projekto 
 
6. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 9b straipsnio 5 ir 6 dalių, 9d straipsnio 

6 ir 7 dalių ir 9e straipsnio 
 
7. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 4 dalies ir Sutarties  

dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies 
 
8. Deklaraciją dėl praktinių priemonių, susijusių su pirmininkavimu Europos Vadovų 

Tarybai ir Užsienio reikalų tarybai, kurių reikia imtis Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo metu 

 
9. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 9 dalies dėl Europos 

Vadovų Tarybos sprendimo dėl pirmininkavimo Tarybai 
 
10. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 9d straipsnio  
 
11. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 9d straipsnio 6 ir 7 dalių 
 
12. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 9e straipsnio 
 
13. Deklaraciją dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 
 
14. Deklaraciją dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 
 
15. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 13a straipsnio 
 
16. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 53 straipsnio 2 dalies 
 
17. Deklaraciją dėl viršenybės 
 
18. Deklaraciją dėl kompetencijos atskyrimo 
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19. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 
 
20. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16b straipsnio 
 
21. Deklaraciją dėl asmens duomenų apsaugos teisminio bendradarbiavimo 

baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo srityse 
 
22. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 ir 63a straipsnių 
 
23. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 straipsnio antrosios 

pastraipos 
 
24. Deklaraciją dėl Europos Sąjungos teisinio subjektiškumo 
 
25. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 61h ir 188k straipsnių 
 
26. Deklaraciją dėl valstybės narės nedalyvavimo priemonėje, grindžiamoje Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo trečios dalies IV antraštine dalimi 
 
27. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 69d straipsnio 1 dalies 

antrosios pastraipos 
 
28. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 
 
29. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies c 

punkto 
 
30. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 104 straipsnio 
 
31. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 
 
32. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 152 straipsnio 4 dalies c 

punkto 
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33. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 158 straipsnio 
 
34. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 163 straipsnio 
 
35. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 176a straipsnio 
 
36. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 188n straipsnio dėl 

derybų  
dėl valstybių narių tarptautinių susitarimų, susijusių su laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdve, ir jų sudarymo 

 
37. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 188r straipsnio 
 
38. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnio, 

reglamentuojančio generalinių advokatų skaičių Teisingumo Teisme 
 
39. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 249b straipsnio 
 
40. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 280d straipsnio 
 
41. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnio 
 
42. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnio 
 
43. Deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311a straipsnio 6 dalies 

 
 
B. DEKLARACIJAS DĖL PRIE SUTARČIŲ PRIDEDAMŲ PROTOKOLŲ 
 

44. Deklaraciją dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno 
acquis 
5 straipsnio 

 
45. Deklaraciją dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno 

acquis 
5 straipsnio 2 dalies 
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46. Deklaraciją dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno 
acquis 
5 straipsnio 3 dalies 

 
47. Deklaraciją dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno 

acquis 
5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių 

 
48. Deklaraciją dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos 
 
49. Deklaraciją dėl Italijos 
 
50. Deklaraciją dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 
 
Konferencija dar pažymėjo toliau išvardytas deklaracijas, kurios pridedamos prie šio 

Baigiamojo akto: 
 
51. Belgijos Karalystės deklaraciją dėl nacionalinių parlamentų 
 
52. Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, 

Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro 
Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, 
Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Rumunijos, 
Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos 
Sąjungos simbolių 

 
53. Čekijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
 
54. Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos, Vengrijos Respublikos, Austrijos 

Respublikos ir Švedijos Karalystės deklaraciją 
 
 
55. Ispanijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 

Karalystės deklaraciją 
 
56. Airijos deklaraciją dėl Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnio 
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57. Italijos Respublikos deklaraciją dėl Europos Parlamento sudėties 
 
58. Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaraciją 

dėl bendros valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse 
 
59. Nyderlandų Karalystės deklaraciją  dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

270a straipsnio 
 
60. Nyderlandų Karalystės deklaraciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

311a straipsnio 
 
61. Lenkijos Respublikos deklaraciją dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 
 
62. Lenkijos Respublikos deklaraciją dėl Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijos taikymo Lenkijos Respublikai ir Jungtinei Karalystei 
 
63. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės deklaraciją dėl 

termino „piliečiai“ apibrėžimo 
 
64. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės deklaraciją dėl teisės 

balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą 
 
65. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės deklaraciją dėl 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 61h straipsnio 
 
Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintų metų gruodžio tryliktą dieną 
 
 
 
vardu ….………………….. 
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A. DEKLARACIJOS DĖL SUTARČIŲ NUOSTATŲ 
 
 

1. Deklaracija dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kuri yra teisiškai privaloma, patvirtinamos 
pagrindinės teisės, kurias garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir 
kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų. 
 
Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities už Sąjungos įgaliojimų ribų, nenustato Sąjungai 
jokių naujų įgaliojimų ar užduočių ir nepakeičia Sutartyse nustatytųjų.  
 
 

2. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalies 
 
Konferencija susitaria, kad Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos turėtų vykti taip, kad būtų išlaikytos Sąjungos teisės ypatybės. Šiuo 
požiūriu Konferencija pažymi, kad tarp Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus 
teisių teismo vyksta nuolatinis dialogas; Sąjungos prisijungimas prie šios konvencijos šį dialogą 
galėtų sustiprinti. 
 

3. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 7a straipsnio 
 
Sąjunga atsižvelgs į ypatingą mažų šalių, kurios su ja palaiko ypatingus kaimynystės santykius, 
padėtį. 
 
 

4.  Deklaracija dėl Europos Parlamento sudėties 
 
Papildoma vieta Europos Parlamente bus skirta Italijai. 
 
 

5. Deklaracija dėl Europos Vadovų Tarybos politinio susitarimo dėl  
Sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties projekto 

 
Europos Vadovų Taryba, remdamasi Europos Parlamento pasiūlymu, duos politinį sutikimą dėl 
Sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties 2009-2014 m. teisėkūros laikotarpiu peržiūrėto 
projekto. 
 

6. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 9b straipsnio 5 ir 6 dalių, 9d straipsnio 6 ir 7 
dalių ir 9e straipsnio 

 
Parenkant kandidatus, galinčius eiti Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Komisijos pirmininko ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareigas, reikia deramai 
atsižvelgti į būtinybę gerbti Sąjungos ir jos valstybių narių geografinę ir demografinę įvairovę. 
 
 

7. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 4 dalies ir Sutarties  
dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies 
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Konferencija pareiškia, kad sprendimą dėl Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 4 dalies ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo Taryba priims 
Lisabonos sutarties pasirašymo dieną ir jis įsigalios minėtos Sutarties įsigaliojimo dieną. Sprendimo 
projektas išdėstytas toliau: 
 
 

Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos sutarties  
9c straipsnio 4 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  

205 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo  
2014 m. lapkričio 1 d.–2017 m. kovo 31 d. laikotarpiu ir nuo 2017 m. balandžio 1 d. projektas 

 
 
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 
 
kadangi: 
 
(1) Reikėtų priimti nuostatas, leidžiančias sklandžiai pereiti nuo sprendimų priėmimo Taryboje 

kvalifikuota balsų dauguma sistemos, kaip apibrėžta Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų 3 straipsnio 3 dalyje, kuri bus toliau taikoma iki 2014 m. spalio 31 d., prie 
balsavimo sistemos, numatytos Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 4 dalyje ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalyje, kuri bus taikoma nuo 2014 m. 
lapkričio 1 d., įskaitant, pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. kovo 31 d., konkrečias 
nuostatas, numatytas minėto protokolo 3 straipsnio 2 dalyje. 

 
(2) Primenama, kad Taryba nuolat deda visas pastangas stiprindama kvalifikuota balsų 

dauguma priimamų sprendimų demokratinį teisėtumą, 
 
 
 
NUSPRENDĖ: 
 

1 skirsnis 
Nuostatos, taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. 

 
1 straipsnis 

 
Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d., jei Tarybos nariai, atstovaujantys: 
 
a) ne mažiau kaip trims ketvirtadaliams gyventojų arba 
 
b) ne mažiau kaip trims ketvirtadaliams valstybių narių skaičiaus, 
 
reikalingo sudaryti sprendimą blokuojančią mažumą, taikant Europos Sąjungos sutarties  
9c straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 
2 dalį, prieštarauja akto priėmimui Taryboje kvalifikuota balsų dauguma, Taryba svarsto šį 
klausimą. 
 

2 straipsnis 
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Vykstant šiems svarstymams Taryba daro viską, kas yra jos galioje, kad per tinkamą laikotarpį ir 
nepažeisdama Sąjungos teisės nustatytų privalomų terminų, priimtų tinkamą sprendimą 
1 straipsnyje nurodytų Tarybos narių iškeltais klausimais. 
 

3 straipsnis 
 
Šiuo tikslu Tarybos pirmininkas, padedamas Komisijos ir laikydamasis Tarybos darbo tvarkos 
taisyklių, imasi bet kokios iniciatyvos, reikalingos siekiant palengvinti susitarimo kuo didesne balsų 
dauguma priėmimą Taryboje. Tarybos nariai jam padeda. 
 

2 skirsnis 
Nuostatos, taikomos nuo 2017 m. balandžio 1 d. 

 
4 straipsnis 

 
Nuo 2017 m. balandžio 1 d., jei Tarybos nariai, atstovaujantys: 
 
a) ne mažiau kaip 55 % gyventojų arba 
 
b) ne mažiau kaip 55 % valstybių narių skaičiaus, 
 
reikalingo sudaryti sprendimą blokuojančią mažumą, taikant Europos Sąjungos sutarties  
9c straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 
2 dalį, prieštarauja akto priėmimui Taryboje kvalifikuota balsų dauguma, Taryba svarsto šį 
klausimą. 
 

5 straipsnis 
 
Vykstant šiems svarstymams Taryba daro viską, kas yra jos galioje, kad per tinkamą laikotarpį ir 
nepažeisdama Sąjungos teisės nustatytų privalomų terminų, priimtų tinkamą sprendimą 
4 straipsnyje nurodytų Tarybos narių iškeltais klausimais. 
 

6 straipsnis 
 
Šiuo tikslu Tarybos pirmininkas, padedamas Komisijos ir laikydamasis Tarybos darbo tvarkos 
taisyklių, imasi bet kokios iniciatyvos, reikalingos siekiant palengvinti susitarimo didesne balsų 
dauguma priėmimą Taryboje. Tarybos nariai jam padeda. 
 
 

3 skirsnis 
 Įsigaliojimas 

 
7 straipsnis 

 
Šis sprendimas įsigalioja Lisabonos sutarties įsigaliojimo dieną. 
 
 
8. Deklaracija dėl praktinių priemonių, susijusių su pirmininkavimu Europos Vadovų Tarybai 

ir Užsienio reikalų tarybai, kurių reikia imtis Lisabonos sutarties įsigaliojimo metu 
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Jei Lisabonos sutartis įsigaliotų po 2009 m. sausio 1 d., Konferencija prašo valstybės narės, kuri tuo 
metu pirmininkaus Tarybai šešių mėnesių laikotarpiu, kompetentingų valdžios institucijų ir asmens, 
išrinkto Europos Vadovų Tarybos pirmininku, bei asmens, paskirto Sąjungos vyriausiuoju 
įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai, pasikonsultavus su kitu šešių mėnesių 
laikotarpiu pirmininkausiančia valstybe nare, imtis konkrečių priemonių, būtinų norint užtikrinti 
veiksmingą perėjimą prie naujos tvarkos, atsižvelgiant į materialinius ir organizacinius 
pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai ir Užsienio reikalų tarybai aspektus. 
 

9. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 9c straipsnio 9 dalies dėl Europos Vadovų 
Tarybos sprendimo dėl pirmininkavimo Tarybai 

 
Konferencija pareiškia, kad kai tik bus pasirašyta Lisabonos sutartis, Taryba turėtų pradėti rengti 
sprendimą, nustatantį sprendimo dėl pirmininkavimo Tarybai įgyvendinimo procedūrą, ir per šešis 
mėnesius jam politiškai pritarti. Europos Vadovų Tarybos sprendimo projektas, kuris bus priimtas 
minėtos Sutarties įsigaliojimo dieną, išdėstytas toliau: 
 
 

Europos Vadovų Tarybos sprendimo  
dėl pirmininkavimo Tarybai projektas 

 
1 straipsnis 

 
1. Tarybai, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, 18 mėnesių pirmininkauja iš anksto nustatytos 
trijų valstybių narių grupės. Grupės sudaromos lygios rotacijos tarp valstybių narių pagrindu, 
atsižvelgiant į jų įvairovę ir geografinę pusiausvyrą Sąjungoje. 
 
2. Kiekvienas grupės narys paeiliui pirmininkauja šešis mėnesius visų sudėčių Tarybai, 
išskyrus Užsienio reikalų tarybą. Kiti grupės nariai padeda pirmininkui atlikti visas savo pareigas 
pagal bendrą programą. Grupės nariai tarpusavyje gali susitarti dėl kitos tvarkos. 
 

2 straipsnis 
 
Valstybių narių vyriausybių nuolatinių atstovų komitetui pirmininkauja valstybės narės atstovas, 
pirmininkaujantis Bendrųjų reikalų tarybai. 
 
Politiniam ir saugumo komitetui pirmininkauja Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams 
ir saugumo politikai atstovas. 
 
Jeigu vadovaujantis 4 straipsniu nenuspręsta kitaip, įvairios sudėties Tarybos, išskyrus Užsienio 
reikalų tarybą, parengiamiesiems organams pirmininkauja tuo metu atitinkamos sudėties Tarybai 
pirmininkaujančios grupės narys. 
 

3 straipsnis 
 
Bendradarbiaudama su Komisija, Bendrųjų reikalų taryba užtikrina įvairios sudėties Tarybos darbo 
nuoseklumą ir tęstinumą daugiamečių programų struktūroje. Pirmininkaujančios valstybės narės, 
padedant Tarybos generaliniam sekretoriatui, imasi visų reikalingų priemonių Tarybos darbui 
organizuoti ir sklandžiai jos veiklai užtikrinti. 
 

4 straipsnis 
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Taryba priima sprendimą, nustatantį šio sprendimo įgyvendinimo priemones. 
 
 

10. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 9d straipsnio 
 
Konferencija mano, kad kai į Komisiją nebeįtraukiami visų valstybių narių piliečiai, Komisija turėtų 
skirti ypatingą dėmesį santykių su visomis valstybėmis narėmis visiškam skaidrumui užtikrinti. 
Todėl Komisija turėtų palaikyti glaudžius ryšius su visomis valstybėmis narėmis, neatsižvelgdama į 
tai, ar jų pilietis eina Komisijos nario pareigas, ir šiomis sąlygomis turėtų skirti ypatingą dėmesį 
keitimuisi informacija ir konsultacijoms su visomis valstybėmis narėmis. 
 
Konferencija taip pat mano, kad Komisija turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų 
visokeriopai atsižvelgiama į politinę, socialinę ir ekonominę tikrovę visose valstybėse narėse, 
įskaitant tas, kurių pilietis neina Komisijos nario pareigų. Šios priemonės taip pat turėtų užtikrinti, 
kad į tų valstybių narių poziciją būtų atsižvelgiama priimant atitinkamas organizacines priemones. 
 
 

11. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 9d straipsnio 6 ir 7 dalių 
 
Konferencijos manymu, pagal Sutarčių nuostatas Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba 
bendrai atsako už sklandų Europos Komisijos pirmininko rinkimų procesą. Prieš Europos Vadovų 
Tarybai priimant sprendimą, Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos atstovai tinkamiausiu 
būdu rengia reikalingas konsultacijas. Vadovaujantis 9d straipsnio 7 dalies pirmąja pastraipa, šių 
konsultacijų metu didelis dėmesys skiriamas kandidatų į Komisijos pirmininko postą biografijos 
faktams, atitinkamai atsižvelgiant į Europos Parlamento rinkimus. Europos Parlamento ir Europos 
Vadovų Tarybos tarpusavio susitarimu atitinkamai gali būti nustatoma tokių konsultacijų rengimo 
tvarka. 
 
 

12. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 9e straipsnio 
 
1. Konferencija pareiškia, kad, vykstant parengiamajam darbui prieš paskiriant Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuris pagal Europos Sąjungos sutarties 
9e straipsnį ir Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 5 straipsnį turi būti paskirtas 
Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo 
sutartį, įsigaliojimo dieną ir kurio kadencija truks nuo tos dienos iki tą dieną veikiančios Komisijos 
kadencijos pabaigos, bus palaikomi tinkami ryšiai su Europos Parlamentu. 
 
2. Be to, Konferencija primena, kad Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir 
saugumo politikai, kurio kadencija 2009 m. lapkričio mėn. prasidės tą pačią dieną ir bus tokios pat 
trukmės kaip naujos sudėties Komisijos kadencija, bus paskirtas laikantis Europos Sąjungos 
sutarties 9d ir 9e straipsnių nuostatų. 
 
 

13. Deklaracija dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 
 
 
Konferencija pabrėžia, kad Europos Sąjungos sutarties nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo 
politikos, įskaitant Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareigybės sukūrimą ir Išorės veiksmų tarnybos įsteigimą, neturi įtakos dabartiniams valstybių narių 
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įsipareigojimams jų užsienio politikos nustatymo bei vykdymo ir jų nacionalinio atstovavimo 
trečiosiose šalyse bei tarptautinėse organizacijose srityse. 
 
Konferencija taip pat primena, kad bendrą saugumo ir gynybos politiką reglamentuojančios 
nuostatos nedaro poveikio ypatingam valstybių narių saugumo ir gynybos politikos pobūdžiui. 
 
Ji pabrėžia, kad Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir toliau bus privalomos Jungtinių Tautų 
Chartijos nuostatos bei visų pirma nuostata, kad pagrindinė atsakomybė už tarptautinės taikos ir 
saugumo palaikymą tenka Saugumo Tarybai bei jos nariams. 
 
 

14. Deklaracija dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 
 
Be Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų specialių taisyklių ir procedūrų, 
konferencija pabrėžia, kad nuostatos, susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika, įskaitant dėl 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Išorės veiksmų tarnybos 
įsteigimo, nedarys įtakos kiekvienoje valstybėje narėje galiojančiam teisiniam pagrindui, jos 
atsakomybei ir galioms, susijusiems su jos užsienio politikos nustatymu ir vykdymu, jos 
nacionaline diplomatine tarnyba, santykiais su trečiosiomis šalimis ir dalyvavimu tarptautinėse 
organizacijose, įskaitant valstybių narių narystę JT Saugumo Taryboje. 
 
Konferencija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nuostatomis, susijusiomis su bendra užsienio ir 
saugumo politika, nesuteikiama naujų galių Komisijai inicijuojant sprendimus ar nepadidinamas 
Europos Parlamento vaidmuo. 
 
Konferencija taip pat primena, kad bendrą Europos saugumo ir gynybos politiką 
reglamentuojančios nuostatos nedaro įtakos ypatingam valstybių narių saugumo ir gynybos 
politikos pobūdžiui. 
 
 

15. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 13a straipsnio 
 
Konferencija pareiškia, kad, kai tik bus pasirašyta Lisabonos sutartis, Tarybos generalinis 
sekretorius, vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai, Komisija ir valstybės 
narės turėtų pradėti parengiamąjį darbą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. 
 
 

16. Deklaracija dėl Europos Sąjungos sutarties 53 straipsnio 2 dalies 
 
Konferencija mano, kad numatant galimybę versti Sutartis į 53 straipsnio 2 dalyje minimas kalbas 
prisidedama prie 2 straipsnio 3 dalies ketvirtojoje pastraipoje įtvirtinto tikslo gerbti turtingą 
Sąjungos kultūros ir kalbų įvairovę įgyvendinimo. Šiuo požiūriu Konferencija patvirtina, kad 
Sąjunga liks ištikima Europos kultūros įvairovei ir toliau skirs išskirtinį dėmesį šioms ir kitoms 
kalboms. 
 
Konferencija rekomenduoja, kad tos valstybės narės, kurios nori pasinaudoti 53 straipsnio 2 dalyje 
numatyta galimybe, per šešis mėnesius nuo Lisabonos sutarties pasirašymo dienos praneštų Tarybai 
kalbą ar kalbas, į kurias bus verčiamos Sutartys. 
 
 

17. Deklaracija dėl viršenybės 
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Konferencija primena, kad remiantis nusistovėjusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika 
Sutartys ir teisės aktai, kuriuos priima Sąjunga remdamasi Sutartimis, turi viršenybę prieš valstybių 
narių teisės aktus šioje teisminėje praktikoje nustatytomis sąlygomis. 
 
Be to, Konferencija nusprendė prie šio Baigiamojo akto pridėti Tarybos teisės tarnybos nuomonę 
dėl viršenybės, pateikiamą dokumente 11197/07 (JUR 260): 
 

„Tarybos teisės tarnybos nuomonė 
2007 m. birželio 22 d. 

 
Teisingumo Teismo praktika rodo, kad Bendrijos teisės viršenybė yra esminis minėtos teisės 
principas. Teismo nuomone, šis principas yra neatsiejamas nuo Europos bendrijos specifinio 
pobūdžio. Tuo metu, kai buvo priimtas pirmas sprendimas šioje nusistovėjusioje Teismo praktikoje ( 
1964 m. liepos 15 d. sprendimas byloje Costa prieš ENEL, 6/64 1), Sutartyje viršenybė nebuvo 
minima. Taip yra ir šiuo metu. Tai, kad viršenybės principas nebus įtrauktas į būsimą Sutartį, jokiu 
būdu nepakeis galiojančio principo ir nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos.“ 
 
 

18. Deklaracija dėl kompetencijos atskyrimo 
 
Konferencija pabrėžia, kad pagal Europos Sąjungos sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo numatytą Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimą sritys, kurių Sutartys 
nepriskiria Sąjungos kompetencijai, priklauso valstybių narių kompetencijai. 
 
Kai Sutartys konkrečioje srityje suteikia Sąjungai kompetenciją, kuria ji dalijasi su valstybėmis 
narėmis, valstybės narės naudojasi savo kompetencija tiek, kiek Sąjunga nepasinaudojo arba 
nusprendė nebesinaudoti savo kompetencija. Pastaroji situacija susidaro, kai atitinkamos Sąjungos 
institucijos nusprendžia panaikinti įstatymo galią turintį aktą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad 
būtų nuolat laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Vieno ar keleto jos narių (valstybių 
narių atstovų) iniciatyva ir laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnio Taryba 
gali reikalauti Komisijos pateikti pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčio akto panaikinimo. 
Konferencija palankiai vertina tai, kad Komisija pareiškia, jog šiems prašymams skirs ypatingą 
dėmesį. 
 
Be to, į Tarpvyriausybinę konferenciją susirinkę valstybių narių vyriausybių atstovai, laikydamiesi 
Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnio 2–5 dalyse numatytos įprastos peržiūros procedūros, gali 
nuspręsti iš dalies pakeisti Sutartis ir padidinti ar sumažinti minėtomis Sutartimis Sąjungai suteiktą 
kompetenciją. 
 

19. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 
 

 
Konferencija sutinka, kad bendromis pastangomis šalindama moterų ir vyrų nelygybės apraiškas, 
įvairiose savo politikos kryptyse Sąjunga sieks kovoti su bet kokio pobūdžio smurtu šeimoje. 
Valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos užkirsti kelią šiai nusikalstamai 
veikai ir bausti už ją bei padėti aukoms ir jas ginti. 
 
                                                 
1 „Tai reiškia [...], kad teisės, kylančios iš Sutarties – nepriklausomo teisės šaltinio – dėl jos specialaus ir 

originalaus pobūdžio nebūtų galima panaikinti vidaus teisinėmis nuostatomis nepriklausomai nuo jų formuluotės, 
nepanaikinant jos pobūdžio kaip Bendrijos teisės ir nesukeliant abejonių dėl pačios Bendrijos teisinio pagrindo.“ 
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20. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16b straipsnio 
 
Konferencija pareiškia, kad kiekvienu atveju pagal 16b straipsnį patvirtinant asmens duomenų 
apsaugos taisykles, galinčias turėti tiesioginės įtakos nacionaliniam saugumui, bus deramai 
atsižvelgiama į konkrečius ypatumus. Ji primena, kad šiuo metu taikomuose teisės aktuose (žr. visų 
pirma Direktyvą 95/46/EB) šiuo atžvilgiu esama konkrečių išimčių. 
 
 
21. Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose 
bylose ir policijos bendradarbiavimo srityse 
 
Konferencija pripažįsta, kad dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos 
bendradarbiavimo sričių ypatingo pobūdžio šiose srityse gali reikėti konkrečių taisyklių dėl asmens 
duomenų apsaugos ir laisvo šių duomenų judėjimo, pagrįstų Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 16b straipsniu. 
 
 
 

22. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 ir 63a straipsnių 
 

Konferencija mano, kad tuo atveju, jei įstatymo galią turinčio akto, pagrįsto 63a straipsnio 2 dalimi, 
projektas darytų poveikį svarbiems valstybės narės socialinės apsaugos sistemos aspektams, 
įskaitant jos apimtį, išlaidas ar finansinę struktūrą, ar paveiktų tos sistemos finansinę pusiausvyrą, 
kaip nustatyta 42 straipsnio antrojoje pastraipoje, į tos valstybės narės interesus bus deramai 
atsižvelgiama. 
 
 

23. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 straipsnio antrosios pastraipos 
 
Konferencija primena, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 9b straipsnio 4 dalį, minėtu 
atveju Europos Vadovų Taryba sprendimus priima bendru sutarimu. 
 
 

24. Deklaracija dėl Europos Sąjungos teisinio subjektiškumo 
 
Konferencija patvirtina, kad tai, jog Europos Sąjunga yra juridinis asmuo, Sąjungai jokiu būdu 
nesuteiks įgaliojimų leisti teisės aktus ar veikti peržengiant kompetencijos, kurią jai Sutartyse 
suteikė valstybės narės, ribas. 
 
 
 
 

25. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 61h ir 188k straipsnių 
 

 
Konferencija primena, kad pagarba pagrindinėms teisėms ir laisvėms visų pirma reiškia, kad turi 
būti skirtas deramas dėmesys atitinkamų fizinių asmenų ar įmonių turimų įstatymais numatytų 
teisių apsaugai ir laikymuisi. Šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti nuodugnią sprendimų, kuriais fiziniam 
asmeniui ar įmonei skiriamos ribojančios priemonės, teisminę peržiūrą, tokie sprendimai turi remtis 
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aiškiais ir tiksliais kriterijais. Tokie kriterijai turėtų būti priderinti prie kiekvienos ribojančios 
priemonės ypatumų. 
 

26. Deklaracija dėl valstybės narės nedalyvavimo priemonėje, grindžiamoje Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo trečios dalies IV antraštine dalimi 

 
Konferencija pareiškia, kad tokiu atveju, jei valstybė narė nusprendžia nedalyvauti priemonėje, 
grindžiamoje Sutarties dėl Europos Sąjungos trečios dalies IV antraštine dalimi, Taryba surengs 
išsamias diskusijas apie šios valstybės narės nedalyvavimo šioje priemonėje galimas pasekmes. 
 
Be to, bet kuri valstybė narė gali paprašyti Komisijos išnagrinėti situaciją remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 96 straipsniu. 
 
Pirmesnės pastraipos neturi įtakos valstybės narės galimybei kreiptis šiuo klausimu į Europos 
Vadovų Tarybą. 
 
 

27. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 69d straipsnio 1 dalies antrosios 
pastraipos 

 
Konferencija mano, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 69d straipsnio 1 dalies antrojoje 
pastraipoje nurodytuose reglamentuose turėtų būti atsižvelgiama į nacionalines taisykles ir praktiką, 
susijusias su kriminalinių nusikaltimų tyrimų pradėjimu. 
 
 

28. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 
 
Konferencija pažymi, kad 78 straipsnio nuostatos taikomos vadovaujantis esama praktika. Terminas 
„priemonės, kurios yra reikalingos  tam tikruose Federacinės Respublikos regionuose dėl Vokietijos 
padalijimo atsiradusioms nepalankioms ekonomikos sąlygoms kompensuoti“ aiškinamas 
vadovaujantis esama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. 
 
 

29. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  
87 straipsnio 2 dalies c punkto 

 
Konferencija pažymi, kad 87 straipsnio 2 dalies c punktas aiškinamas vadovaujantis esama Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, susijusia su šių nuostatų taikymu pagalbai, teikiamai tam 
tikriems Vokietijos Federacinės Respublikos regionams, patyrusiems žalą dėl Vokietijos 
padalijimo. 
 
 

30. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 104 straipsnio 
 

Konferencija, atsižvelgdama į 104 straipsnį, patvirtina, kad augimo galimybių didinimas ir 
patikimos biudžeto padėties užtikrinimas yra du Sąjungos ir valstybių narių ekonominės ir 
fiskalinės politikos ramsčiai. Stabilumo ir augimo paktas yra svarbi priemonė šiems tikslams 
pasiekti. 
 
Konferencija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis nuostatų dėl Stabilumo ir augimo 
pakto, kuris yra valstybių narių biudžeto politikos koordinavimo pamatas. 
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Konferencija patvirtina, jog taisyklėmis pagrįsta sistema yra geriausia įsipareigojimų įvykdymo ir 
vienodo požiūrio į visas valstybes nares garantija. 
 
Atsižvelgiant į tai, Konferencija taip pat dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti Lisabonos 
strategijos tikslų: kurti darbo vietas, įgyvendinti struktūrines reformas ir socialinę sanglaudą. 
 
Sąjunga siekia subalansuoto ekonomikos augimo ir kainų stabilumo. Todėl ekonominėje ir biudžeto 
politikoje reikia nustatyti tinkamus prioritetus siekiant ekonominių reformų, inovacijų, 
konkurencingumo ir privačių investicijų bei vartojimo didinimo silpno ekonomikos augimo 
laikotarpiais. Tai turėtų atspindėti nacionaliniu ir Sąjungos lygiu priimtuose sprendimuose dėl 
biudžeto pateiktos gairės, visų pirma valstybės pajamų ir išlaidų struktūros pertvarkos, laikantis 
biudžeto drausmės pagal Sutartis bei Stabilumo ir augimo paktą. 
 
Atsižvelgiant į biudžeto ir ekonomikos sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės, akivaizdi 
tampa patikimos biudžeto politikos laikymosi per visą ekonominį ciklą svarba. 
 
Konferencija sutaria, kad valstybės narės turėtų aktyviai pasinaudoti ekonomikos pakilimo 
laikotarpiais, siekdamos konsoliduoti valstybės finansus ir gerinti biudžeto padėtį. Jų tikslas – 
pakilimo laikotarpiais laipsniškai pasiekti biudžeto perteklių, kuris leistų deramai įveikti 
ekonomikos nuosmukio sunkumus, ir taip prisidėti prie ilgalaikio valstybės finansų tvarumo. 
 
Valstybės narės laukia galimų Komisijos pasiūlymų, taip pat papildomo valstybių narių indėlio, 
kurie sustiprintų ir išaiškintų Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą. Valstybės narės imsis visų 
reikiamų priemonių, kad padidintų savo ekonomikos augimo galimybes. Šį tikslą padėtų pasiekti 
geresnis ekonominės politikos koordinavimas. Ši deklaracija neužkerta kelio būsimoms diskusijoms 
dėl Stabilumo ir augimo pakto. 
 
 

31. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 
 

 
Konferencija patvirtina, kad 140 straipsnyje apibrėžtos politikos kryptys iš esmės priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Pagal šį straipsnį Sąjungos lygiu priimamos skatinamosios ir 
koordinavimo rėmimo priemonės yra papildomo pobūdžio. Jos reikalingos valstybių narių 
bendradarbiavimui stiprinti, o ne nacionalinėms sistemoms derinti. Tai neturės poveikio kiekvienoje 
valstybėje narėje taikomoms su socialinių partnerių atsakomybe susijusioms garantijoms ir 
praktikai. 
 
Ši deklaracija nepažeidžia Sutarčių nuostatų, suteikiančių kompetenciją Sąjungai, įskaitant 
socialinius klausimus. 
 
 

32. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 152 straipsnio 4 dalies c punkto 
 

 
Konferencija pareiškia, kad priemonėmis, kurios bus patvirtintos taikant 152 straipsnio 
4 dalies c punktą, turi būti atsižvelgiama į bendras saugumo problemas ir jomis turi būti 
siekiama nustatyti aukštus kokybės ir saugos standartus, jei kitu atveju nacionaliniai 
standartai, turintys įtakos vidaus rinkai, kliudytų pasiekti aukštą žmonių sveikatos apsaugos 
lygį. 
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33. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 158 straipsnio 
 
Konferencija mano, kad 158 straipsnyje daroma nuoroda į salų vietoves gali apimti visą salose 
esančių valstybių teritoriją, jei jos atitinka būtinus kriterijus. 
 
 

34. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 163 straipsnio 
 

Konferencija sutinka, kad Sąjungos veiksmai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje bus 
vykdomi deramai atsižvelgiant į valstybių narių mokslinių tyrimų politikos fundamentines kryptis ir 
pasirinkimą. 
 
 

35. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 176a straipsnio 
 
 
Konferencijos įsitikinimu 176a straipsnis neturi poveikio valstybių narių teisei imtis reikiamų 
priemonių užtikrinant savo energijos tiekimą 297 straipsnyje numatytomis sąlygomis. 
 
 

36. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 188n straipsnio dėl derybų  
dėl valstybių narių tarptautinių susitarimų, susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdve, ir jų sudarymo 
 

Konferencija patvirtina, kad valstybės narės gali derėtis dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis trečios dalies IV antraštinės dalies 3, 4 ir 5 skyriuose numatytose 
srityse ir juos sudaryti, jei tokie susitarimai atitinka Sąjungos teisę. 
 
 

37. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 188r straipsnio 
 
Nepažeidžiant priemonių, kurias Sąjunga priima siekdama laikytis savo solidarumo pareigos 
valstybei narei, patiriančiai teroro aktą, gaivalinę nelaimę ar žmogaus sukeltą katastrofą, nė viena iš 
188r straipsnio nuostatų nesiekiama paveikti kitos valstybės narės teisės pasirinkti labiausiai 
tinkamas priemones, skirtas laikytis savo solidarumo pareigos tai valstybei narei. 
 
 
38. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnio, reglamentuojančio 

generalinių advokatų skaičių Teisingumo Teisme 
 
Konferencija pareiškia, kad jei pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnio pirmąją 
pastraipą Teisingumo Teismas paprašys, kad generalinių advokatų skaičius būtų padidintas trimis 
(vienuolika vietoj aštuonių), Taryba, spręsdama vieningai, susitars dėl tokio padidinimo. 
 
Tokiu atveju Konferencija sutinka, kad Lenkija, kaip ir Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija ir 
Jungtinė Karalystė, turėtų nuolatinį generalinį advokatą ir nebedalyvautų rotacijos sistemoje, o 
pagal esamą rotacijos sistemą vyktų penkių, o ne trijų generalinių advokatų rotacija. 
 

39. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 249b straipsnio 
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Konferencija atsižvelgia į Komisijos ketinimą toliau konsultuotis su valstybių narių paskirtais 
ekspertais, rengiant deleguotųjų teisės aktų finansinių paslaugų srityje projektus, pagal jos 
nusistovėjusią praktiką. 
 
 

40. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 280d straipsnio 
 
Konferencija pareiškia, kad valstybės narės, pateikdamos prašymą pradėti tvirtesnį 
bendradarbiavimą, gali nurodyti, ar jos tame etape jau ketina remtis 280h straipsniu, numatančiu 
kvalifikuotos balsų daugumos išplėtimą, arba įprasta teisėkūros procedūra. 
 
 

41. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnio 
 
 

Konferencija pareiškia, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnio 1 dalyje nuoroda 
į Sąjungos tikslus reiškia nuorodą į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus 
tikslus ir minėtos Sutarties 2 straipsnio 5 dalyje nustatytus tikslus, susijusius su išorės veiksmais, 
nurodytais Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo penktojoje dalyje. Todėl nereiškia, kad Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsniu pagrįstais veiksmais bus siekiama tik Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų. Atsižvelgdama į tai, Konferencija pažymi, 
kad pagal Europos Sąjungos sutarties 15b straipsnio 1 dalį bendros užsienio ir saugumo politikos 
srityje įstatymo galią turintys aktai negali būti priimami. 
 
 

42. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnio 
 

Konferencija pabrėžia, kad, remiantis nusistovėjusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
teismine praktika, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 308 straipsnis, kuris yra neatskiriama 
suteiktais įgaliojimais pagrįstos institucinės sistemos dalis, negali būti pagrindas išplėsti Sąjungos 
kompetencijos sritį už bendrų Sutarčių nuostatų ribų, ypač nuostatų, kurios apibrėžia Sąjungos 
užduotis ir veiksmus. Bet kuriuo atveju 308 straipsnis negali būti pagrindas priimti nuostatas, dėl 
kurių būtų pakeistos Sutartys nesilaikant jose tam nustatytos tvarkos. 
 
 

43. Deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311a straipsnio 6 dalies 
 

Aukštosios Susitariančios Šalys susitaria, kad Europos Vadovų Taryba, taikydama 311a straipsnio 
6 dalį, priims sprendimą, kuriuo pakeičiamas Majoto statusas Sąjungos atžvilgiu, siekiant, kad ši 
teritorija taptų atokiausiu regionu pagal 311a straipsnio 1 dalį ir 299 straipsnį, kai Prancūzijos 
valdžios institucijos praneš Europos Vadovų Tarybai ir Komisijai, kad tam sudaro sąlygas vykstanti 
salos vidaus statuso raida. 
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B. DEKLARACIJOS DĖL PRIE SUTARČIŲ PRIDEDAMŲ PROTOKOLŲ 

 
 

44. Deklaracija dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 
5 straipsnio 

 
Konferencija pažymi, kad jei valstybė narė yra pateikusi pranešimą pagal Protokolo dėl į Europos 
Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 2 dalį, kad ji nenori dalyvauti priimant 
pasiūlymą ar iniciatyvą, tas pranešimas gali būti atsiimtas bet kuriuo metu iki Šengeno acquis 
grindžiamos priemonės priėmimo. 
 
 

45. Deklaracija dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 
5 straipsnio 2 dalies 

 
Konferencija pareiškia, kad visais atvejais, kai Jungtinė Karalystė arba Airija nurodo Tarybai, jog 
ketina nedalyvauti priemonėje, grindžiamoje dalimi Šengeno acquis, kurią taikant ji dalyvauja, 
Taryba išsamiai aptars galimą tos valstybės narės nedalyvavimo toje priemonėje poveikį. Diskusijos 
Taryboje turėtų vykti atsižvelgiant į Komisijos pateiktus nurodymus dėl pasiūlymo ir Šengeno 
acquis ryšio. 
 

46. Deklaracija dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 
5 straipsnio 3 dalies 

 
Konferencija primena, kad jei Taryba nepriima sprendimo pirmą kartą iš esmės aptarus klausimą, 
Komisija gali per 4 mėnesius pateikti iš dalies pakeistą pasiūlymą pakartotinai iš esmės aptarti 
Taryboje. 
 
 

47. Deklaracija dėl Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 
5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių 

 
 
Konferencija atkreipia dėmesį į tai, kad sąlygose, kurios turi būti nustatytos Protokolo dėl į Europos 
Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nurodytu sprendimu, gali 
būti nustatyta, kad atitinkama valstybė narė prisiima tiesiogines finansines pasekmes, jei jų būtų, 
kurios būtinai ir neišvengiamai patiriamos jai nustojus dalyvauti taikant dalį ar visą acquis, 
nurodytą pagal minėto protokolo 4 straipsnį Tarybos priimtame sprendime. 
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48. Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos 

 
Konferencija pažymi, kad dėl teisės aktų, kuriuos turi priimti Taryba, viena arba kartu su Europos 
Parlamentu, ir kuriuose yra Danijai taikomų nuostatų, taip pat ir Danijai netaikomų nuostatų, 
kadangi jos priimtos tuo teisiniu pagrindu, kuriam taikoma Protokolo dėl Danijos pozicijos I dalis, 
Danija pareiškia, kad ji nenaudos savo balsavimo teisės tam, kad trukdytų priimti Danijai 
netaikomas nuostatas. 
 
Be to, Konferencija pažymi, kad, remdamasi Konferencijos deklaracija dėl 188r straipsnio, Danija 
pareiškia, kad Danija dalyvauja taikant pagal 188r straipsnį priimtus veiksmus ar teisės aktus 
laikydamasi Protokolo dėl Danijos pozicijos I ir II dalių. 
 

49. Deklaracija dėl Italijos 
 
Konferencija atsižvelgia į tai, kad Protokolas dėl Italijos, pridėtas prie 1957 m. Europos ekonominės 
bendrijos steigimo sutarties, su pakeitimais, padarytais Europos Sąjungos sutartimi, nustato, kad: 
 
„AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS, 
 
NORĖDAMOS išspręsti tam tikras su Italija susijusias problemas, 
 
SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties: 
 
BENDRIJOS VALSTYBĖS NARĖS 
 
PAŽYMI, kad Italijos Vyriausybė vykdo dešimties metų ekonominės plėtros programą, skirtą 
Italijos ekonomikos pusiausvyros sutrikimams ištaisyti, pirmiausia rūpinantis infrastruktūra mažiau 
išsivysčiusiuose pietų Italijos rajonuose ir Italijos salose bei kuriant naujas darbo vietas nedarbui 
mažinti. 
 
PRISIMENA, kad šios Italijos Vyriausybės programos principus ir tikslus svarstė ir patvirtino 
tarptautinio bendradarbiavimo organizacijos, kurioms priklauso valstybės narės. 
 
PRIPAŽĮSTA, kad pasiekti Italijos programos tikslus yra jų bendras interesas. 
 
SUSITARIA, siekdamos padėti Italijos Vyriausybei įvykdyti šį uždavinį, rekomenduoti Bendrijos 
institucijoms taikyti visus šioje Sutartyje numatytus metodus ir procedūras, ypač tinkamai naudoti 
Europos investicijų banko ir Europos socialinio fondo išteklius. 
 
MANO, kad Bendrijos institucijos, taikydamos šią Sutartį, turėtų atsižvelgti į Italijos ekonomikos 
nuolatines pastangas per ateinančius metus ir į tai, kad pageidautina vengti pavojingos įtampos, 
ypač mokėjimų balansui ar užimtumo lygiui, nes tai gali kelti pavojų šios Sutarties taikymui Italijai. 
 
PRIPAŽĮSTA, kad taikant 109h ir 109i straipsnius reikės saugotis, kad priemonės, kurių 
reikalaujama iš Italijos Vyriausybės, nesutrukdytų jai užbaigti savo ekonomikos plėtros programą ir 
pakelti gyventojų gyvenimo lygį.“ 
 
 
 

50. Deklaracija dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 
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Konferencija prašo Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pagal savo atitinkamą kompetenciją 
stengtis atitinkamais atvejais ir, jei įmanoma, per penkerių metų laikotarpį, nurodytą Protokolo dėl 
pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 3 dalyje, priimti teisės aktus, iš dalies keičiančius 
arba pakeičiančius minėto protokolo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus aktus. 
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C. VALSTYBIŲ NARIŲ DEKLARACIJOS 

 
 
Konferencija dar pažymėjo toliau išvardytas deklaracijas, kurios pridedamos prie šio Baigiamojo 
akto: 
 

51. Belgijos Karalystės deklaracija dėl nacionalinių parlamentų 
 

Belgija pažymi, kad pagal jos konstitucinę teisę Sąjungos kompetencijai priklausančioje srityje ne 
tik Federalinio parlamento atstovų rūmai ir Senatas, bet ir bendrijų bei regionų parlamentinės 
asamblėjos veikia kaip nacionalinės parlamentinės sistemos elementai arba nacionalinio parlamento 
rūmai. 
 
52.  Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos 

Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos 
Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos 

Respublikos, Austrijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos 
Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos simbolių 

 
Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Lietuva, Liuksemburgas, 
Vengrija, Malta, Austrija, Rumunija, Slovėnija ir Slovakija pareiškia, kad vėliava su dvylikos 
aukso spalvos žvaigždučių apskritimu mėlyname fone, himnas, kylantis iš devintosios 
Liudvigo van Bethoveno simfonijos „Odė džiaugsmui“, šūkis „Susivieniję įvairovėje“, 
Europos Sąjungos valiuta „euro“ ir gegužės 9 d. – Europos diena joms toliau bus bendro 
piliečių priklausymo Europos Sąjungai ir jų ryšio su ja simboliai. 
 
 
 
53. Čekijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
 

 
 
1. Čekijos Respublika primena, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos 

skirtos Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių kompetencijos pasidalijimą, kaip dar 
kartą patvirtinta Deklaracijoje (Nr. 18) dėl kompetencijos atskyrimo. Čekijos Respublika 
pabrėžia, kad Chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tik joms įgyvendinant Sąjungos 
teisę, o ne joms priimant ir įgyvendinant nacionalinės teisės aktus nepriklausomai nuo 
Sąjungos teisės. 

 
2. Be to, Čekijos Respublika pabrėžia, kad Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities ir 

nenustato Sąjungai naujų galių. Ji nesumažina nacionalinės teisės taikymo srities ir neapriboja 
nacionalinės valdžios institucijų šiuo metu turimų įgaliojimų šioje srityje. 
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3. Čekijos Respublika pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai, jog Chartija pripažįsta pagrindines teises 

ir principus, kurie kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, minėtos teisės ir 
principai turėtų būti aiškinami atsižvelgiant į tas tradicijas. 

 
4. Čekijos Respublika taip pat pabrėžia, kad jokia Chartijos nuostata negali būti aiškinama kaip 

ribojanti ar kitaip varžanti žmogaus teises ir pagrindines laisves, kurias atitinkamoje taikymo 
srityje pripažįsta Sąjungos teisė ir tarptautiniai susitarimai, kurių Šalys yra Sąjunga arba visos 
valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, 
taip pat valstybių narių konstitucijos. 
 

 
 
54. Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos, Vengrijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir 

Švedijos Karalystės deklaracija 
 

Vokietija, Airija, Vengrija, Austrija ir Švedija pažymi, kad pagrindinės Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties nuostatos nuo jos įsigaliojimo nebuvo iš esmės pakeistos ir turi būti 
atnaujintos. Todėl jos remia sumanymą kuo greičiau sušaukti valstybių narių vyriausybių atstovų 
konferenciją. 
 
 

417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 34  litauische Schlussakte (Normativer Teil) 27 von 30



AF/TL/lt 27 

 
 

55. Ispanijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
deklaracija 

 
Sutartys taikomos Gibraltarui, kuris yra Europos teritorija, už kurios išorės santykius atsako 
valstybė narė. Tai nereiškia, kad keičiamos atitinkamos suinteresuotų valstybių narių pozicijos. 
 
 

56. Airijos deklaracija dėl Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnio 

 
Airija patvirtina savo įsipareigojimą dėl Sąjungos kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, 
kurioje gerbiamos pagrindinės teisės ir valstybių narių įvairios teisinės sistemos bei tradicijos, o 
piliečiams užtikrinamas aukštas saugumo lygis. 
 
Todėl Airija pareiškia tvirtai ketinanti, jos manymu, didžiausiu įmanomu mastu pasinaudoti 
Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 
straipsnyje numatyta teise ir dalyvauti patvirtinant priemones pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo trečiosios dalies IV antraštinę dalį. 
 
Visų pirma ji didžiausiu įmanomu mastu dalyvaus policijos bendradarbiavimo srities priemonėse. 
 
Be to, Airija primena, kad pagal protokolo 8 straipsnį ji gali Tarybai raštu pranešti, jog ji nebenori, 
kad jai būtų taikomos protokolo nuostatos. Airija ketina peržiūrėti šių priemonių veikimą per trejus 
metus nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo. 
 
 

57. Italijos Respublikos deklaracija dėl Europos Parlamento sudėties 
 
Italija pažymi, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 8a straipsnį (pernumeruotą 10 straipsniu) ir 9a 
straipsnį (pernumeruotą 14 straipsniu) Europos Parlamentą sudaro Sąjungos piliečių atstovai, kai 
atstovavimas užtikrinamas mažėjančia proporcingumo tvarka. 
 
Italija taip pat pažymi, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 8 straipsnį (pernumeruotą 9 straipsniu) 
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 17 straipsnį (pernumeruotą 20 straipsniu) Sąjungos 
pilietis yra kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės pilietybę. 
 
Taigi Italija laiko, kad, nepažeidžiant Sprendimo dėl 2009–2014 m. teisėkūros laikotarpio, visi 
Europos Vadovų Tarybos priimti sprendimai Europos Parlamento iniciatyva ir jo pritarimu, 
nustatantys Europos Parlamento sudėtį, turi nepažeisti 9a straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje 
(pernumeruotame 14 straipsniu) nurodytų principų. 
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58. Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaracija dėl bendros 
valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse 

 
Nepažeidžiant Sutartyse minimo bendros valiutos pavadinimo vienodos rašybos ant banknotų ir 
monetų, Latvija, Vengrija ir Malta pareiškia, kad bendros valiutos pavadinimo rašyba, įskaitant šio 
pavadinimo išvestinius žodžius, vartojamus Sutarčių tekste latvių, vengrų ir maltiečių kalbomis, 
neturi poveikio esamoms latvių, vengrų ir maltiečių kalbų taisyklėms. 
 
 

59. Nyderlandų Karalystės deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
270a straipsnio 

 
Nyderlandų Karalystė sutiks su sprendimu, nurodytu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270a 
straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, jei per minėtos Sutarties 269 straipsnio trečiojoje 
pastraipoje nurodyto sprendimo peržiūrą bus rastas tinkamas sprendimas dėl Nyderlandų perviršinio 
neigiamo grynojo mokėjimo pozicijos Sąjungos biudžeto atžvilgiu. 
 
 

60. Nyderlandų Karalystės deklaracija dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311a 
straipsnio 

 
Nyderlandų Karalystė pareiškia, kad sprendimo iniciatyva, kaip nurodyta 311a straipsnio 6 dalyje, 
kuria siekiama pakeisti Nyderlandų Antilų ir (arba) Arubos statusą Sąjungos atžvilgiu, bus pateikta 
tik remiantis sprendimu, priimtu laikantis Nyderlandų Karalystės statuto. 
 
 

61. Lenkijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
 
Chartija jokiu būdu neturi įtakos valstybių narių teisei leisti teisės aktus visuomenės moralės, 
šeimos teisės srityse, taip pat žmogaus orumo apsaugos ir pagarbos žmogaus fizinei ir moralinei 
neliečiamybei srityse. 
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62. Lenkijos Respublikos deklaracija dėl Protokolo 
dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Lenkijos Respublikai ir Jungtinei 

Karalystei 
 

Lenkijos Respublika pareiškia, kad, atsižvelgdama į „Solidarumo“ socialinio judėjimo tradicijas ir 
svarbų jo indėlį kovoje dėl socialinių ir darbo teisių, ji visiškai gerbia Sąjungos teisėje nustatytas 
socialines ir darbo teises, ypač patvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos IV 
antraštinėje dalyje. 
 

63. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės deklaracija dėl termino 
„piliečiai“ apibrėžimo 

 
Sutarčių ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties atžvilgiu bei aktuose, kurie yra 
priimti pagal šias sutartis arba kurių galiojimą jos pratęsia, Jungtinė Karalystė dar kartą pakartoja 
savo deklaraciją dėl termino „piliečiai“ apibrėžimo, kurią ji paskelbė 1982 m. gruodžio 31 d., 
išskyrus tai, kad nurodyti „Britanijos priklausomų teritorijų piliečiai“ yra „Britanijos užjūrio 
teritorijų piliečiai“. 

 
 

64. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės deklaracija dėl teisės balsuoti 
rinkimuose į Europos Parlamentą 

 
Jungtinė Karalystė pažymi, kad Europos Sąjungos sutarties 9a straipsnis ir kitos Sutarčių nuostatos 
nėra skirtos tam, kad pakeistų teisės balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą pagrindus. 
 

65. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės deklaracija dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 61h straipsnio 

 
Jungtinė Karalystė visiškai pritaria tvirtiems veiksmams patvirtinant finansines sankcijas, skirtas 
terorizmo ir susijusios veiklos prevencijai ir kovai su jais. Todėl Jungtinė Karalystė pareiškia, kad 
ketina pasinaudoti Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės 3 straipsnyje numatyta teise, kad dalyvautų priimant visus pasiūlymus, pateiktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 61h straipsnį. 
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