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KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, 
som samlades i Bryssel den 23 juli 2007 för att i samförstånd besluta om ändringar i fördraget om 
Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, har antagit följande texter: 
 
 
I. Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen 
 
 
II. Protokoll  
 
 
A. Protokoll som fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och, i förekommande fall, fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen 

 
– Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen 
 
– Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
 
– Protokoll om Eurogruppen 
 
– Protokoll om det permanenta strukturerade samarbete som inrättas genom artikel 28a 

i fördraget om Europeiska unionen 
 
– Protokoll om artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen angående unionens 

anslutning till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

 
– Protokoll om den inre marknaden och konkurrens 
 
– Protokoll om Polens och Förenade kungarikets tillämpning av Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna 
 
– Protokoll om utövandet av delade befogenheter 
 

417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 50 schwedische Schlussakte (Normativer Teil)4 von 36



Granskat av juristlingvisterna 
 
 

 
SN 4629/1/07 REV 1  AGS,JM/ss,cs 3 
    SV 

– Protokoll om tjänster av allmänt intresse 
 
– Protokoll om rådets beslut om genomförande av artikel 9c.4 i fördraget om 

Europeiska unionen och artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt under tiden 1 november 2014−31 mars 2017 och från och med 
den 1 april 2017 

 
– Protokoll om övergångsbestämmelser 

 
 
B. Protokoll som fogas till Lissabonfördraget  
 

– Protokoll om ändring av de protokoll som är fogade till fördraget om 
Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 

 
– Jämförelsetabeller enligt artikel 2 i protokoll nr 1 om ändring av de protokoll som är 

fogade till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen 

 
– Protokoll om ändring av fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen 
 
 
III. Bilaga till Lissabonfördraget 

 
– Jämförelsetabeller enligt artikel 5 i Lissabonfördraget  

 
 
Konferensen har antagit nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt. 
 
 
A. Förklaringar om bestämmelser i fördragen 
 
1. Förklaring om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
 
2.. Förklaring till artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen 
 
3. Förklaring till artikel 7a i fördraget om Europeiska unionen 
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4. Förklaring om Europaparlamentets sammansättning 
 
5. Förklaring om Europeiska rådets politiska överenskommelse om utkastet till beslut om 

Europaparlamentets sammansättning 
 
6. Förklaring till artikel 9b.5 och 9b.6, artikel 9d.6 och 9d.7 och artikel 9e i fördraget om 

Europeiska unionen 
 
7. Förklaring till artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 205.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 
 
8. Förklaring om de praktiska åtgärder som ska vidtas när Lissabonfördraget träder i kraft när 

det gäller ordförandeskapet i Europeiska rådet och i rådet i konstellationen utrikes frågor 
 
9. Förklaring till artikel 9c.9 i fördraget om Europeiska unionen om Europeiska rådets beslut om 

utövande av rådets ordförandeskap 
 
10. Förklaring till artikel 9d i fördraget om Europeiska unionen 
 
11. Förklaring till artikel 9d.6 och 9d.7 i fördraget om Europeiska unionen 
 
12. Förklaring till artikel 9e i fördraget om Europeiska unionen 
 
13. Förklaring om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
 
14. Förklaring om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
 
15. Förklaring till artikel 13a i fördraget om Europeiska unionen 
 
16. Förklaring till artikel 53.2 i fördraget om Europeiska unionen 
 
17. Förklaring om företräde 
 
18. Förklaring om avgränsningen av befogenheter 
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19. Förklaring till artikel 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
20. Förklaring till artikel 16b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
21. Förklaring om skydd av personuppgifter på området för straffrättsligt samarbete och 

polissamarbete 
 
22. Förklaring till artiklarna 42 och 63a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
23. Förklaring till artikel 42 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
24. Förklaring om Europeiska unionens ställning som juridisk person 
 
25. Förklaring till artiklarna 61h och 188k i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
26. Förklaring om en medlemsstats icke-deltagande i en åtgärd som grundar sig på avdelning IV i 

tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
27. Förklaring till artikel 69d.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
28. Förklaring till artikel 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
29. Förklaring till artikel 87.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
30. Förklaring till artikel 104 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
31. Förklaring till artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
32. Förklaring till artikel 152.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
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33. Förklaring till artikel 158 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
34. Förklaring till artikel 163 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
35. Förklaring till artikel 176a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
36. Förklaring till artikel 188n i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om 

medlemsstaternas förhandlingar om och ingående av internationella avtal avseende området 
med frihet, säkerhet och rättvisa 

 
37. Förklaring till artikel 188r i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
38. Förklaring till artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angående antalet 

generaladvokater i domstolen 
 
39. Förklaring till artikel 249b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
40. Förklaring till artikel 280d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
41. Förklaring till artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
42. Förklaring till artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
43. Förklaring till artikel 311a.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
 
B. Förklaringar om protokoll som är fogade till fördragen 
 
44. Förklaring till artikel 5 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska 

unionens ramar 
 
45. Förklaring till artikel 5.2 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska 

unionens ramar 
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46. Förklaring till artikel 5.3 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska 
unionens ramar 

 
47. Förklaring till artikel 5.3, 5.4 och 5.5 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom 

Europeiska unionens ramar  
 
48. Förklaring om protokollet om Danmarks ställning 
 
49. Förklaring om Italien 
 
50. Förklaring till artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser 
 
 
Vidare har konferensen noterat nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt. 
 
51. Förklaring från Konungariket Belgien om de nationella parlamenten 
 
52. Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, 

Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, 
Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, 
Republiken Österrike, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien om 
Europeiska unionens symboler 

 
53. Förklaring från Republiken Tjeckien om Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna 
 
54. Förklaring från Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Ungern, 

Republiken Österrike och Konungariket Sverige 
 
55. Förklaring från Konungariket Spanien och Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland 
 
56. Förklaring från Irland om artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning 

med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa 
 
57. Förklaring från Republiken Italien om Europaparlamentets sammansättning 
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58. Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om 
stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen 

 
59. Förklaring från Konungariket Nederländerna till artikel 270a i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 
 
60. Förklaring från Konungariket Nederländerna till artikel 311a i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 
 
61. Förklaring från Republiken Polen om Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna 
 
62. Förklaring från Republiken Polen om protokollet om Polens och Förenade kungarikets 

tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
 
63. Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om definitionen av 

begreppet "medborgare" 
 
64. Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om rösträtten i val till 

Europaparlamentet 
 
65. Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om artikel 61h i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju 
 
 
För ……….……….…………… 
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A. FÖRKLARINGAR OM BESTÄMMELSER I FÖRDRAGEN 
 
 

1. Förklaring om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
 
I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som är rättsligt bindande, 
bekräftas de grundläggande rättigheter som garanteras av konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna och som de följer av de konstitutionella traditioner 
som är gemensamma för medlemsstaterna. 
 
Stadgan utvidgar inte tillämpningsområdet för unionsrätten utöver unionens befogenheter och 
fastställer inte någon ny befogenhet eller uppgift för unionen, och ändrar inte de befogenheter 
och uppgifter som fastställs genom fördragen. 
 
 

2. Förklaring till artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen 
 
Konferensen är enig om att unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna bör genomföras på villkor som gör det 
möjligt att bevara särdragen i unionens rättsordning. I detta sammanhang noterar konferensen den 
regelbundna dialogen mellan Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna; denna dialog kan komma att förstärkas när unionen ansluts till 
konventionen. 
 
 

3. Förklaring till artikel 7a i fördraget om Europeiska unionen 
 
Unionen kommer att beakta den särskilda situationen för länder med litet territorium som har 
särskilda närhetsförbindelser med unionen. 
 
 

4. Förklaring om Europaparlamentets sammansättning 
 
Extraplatsen i Europaparlamentet kommer att tilldelas Italien. 
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5. Förklaring om Europeiska rådets politiska överenskommelse om  
utkastet till beslut om Europaparlamentets sammansättning 

 
En politisk överenskommelse kommer att nås i Europeiska rådet om det reviderade utkastet till 
beslut om Europaparlamentets sammansättning för valperioden 2009−2014, grundat på 
Europaparlamentets förslag.  
 
 

6. Förklaring till artikel 9b.5 och 9b.6, artikel 9d.6 och 9d.7 och artikel 9e  
i fördraget om Europeiska unionen 

 
Vid valet av de personer som ska inneha befattningarna som Europeiska rådets ordförande, 
kommissionens ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
bör vederbörlig hänsyn tas till behovet av att respektera de geografiska och demografiska 
skillnaderna inom unionen och dess medlemsstater. 
 
 

7. Förklaring till artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 205.2 
 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen förklarar att beslutet om genomförande av artikel 9c.4 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
kommer att antas av rådet dagen för undertecknandet av Lissabonfördraget och kommer att träda 
i kraft samma dag som det fördraget träder i kraft. Utkastet till beslut återges nedan. 
 
 

Utkast till rådets beslut  
om genomförande av artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen och 

artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  
under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 och från och med den 1 april 2017 

 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE 
 
av följande skäl: 
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(1) Det bör antas bestämmelser som möjliggör en smidig övergång från det system för 
beslutsfattande i rådet med kvalificerad majoritet som definieras i artikel 3.3 i protokollet 
om övergångsbestämmelser, vilket kommer att fortsätta att vara tillämpligt till och med 
den 31 oktober 2014, till det omröstningssystem som föreskrivs i artikel 9c.4 i fördraget 
om Europeiska unionen och artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
vilket kommer att tillämpas från och med den 1 november 2014, inbegripet – under en 
övergångsperiod till och med den 31 mars 2017 – sådana särskilda bestämmelser som 
föreskrivs i artikel 3.2 i det protokollet. 

 
(2) Det erinras om att det är brukligt att rådet gör sitt yttersta för att stärka den demokratiska 

legitimiteten hos akter som antas med kvalificerad majoritet. 
 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
 

 
Avsnitt 1 

Bestämmelser med tillämplighet under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 
 

Artikel 1 
 
Under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 gäller att om rådsmedlemmar som företräder 
 
a) minst tre fjärdedelar av den befolkning eller 
 
b) minst tre fjärdedelar av det antal medlemsstater 
 
som krävs för att utgöra en blockerande minoritet till följd av tillämpningen av 
artikel 9c.4 första stycket i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 205.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt uppger att de motsätter sig att rådet antar en akt med kvalificerad 
majoritet, ska rådet hålla överläggningar i frågan. 
 

Artikel 2 
 
Rådet ska under dessa överläggningar göra allt som står i dess makt för att, inom rimlig tid och utan 
att det påverkar de obligatoriska tidsfrister som anges i unionsrätten, nå en tillfredsställande lösning 
för att bemöta de farhågor som framförts av de i artikel 1 avsedda rådsmedlemmarna. 
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Artikel 3 
 
För detta ändamål ska rådets ordförande, med kommissionens bistånd och med iakttagande av 
rådets arbetsordning, ta alla nödvändiga initiativ för att underlätta skapandet av en bredare bas för 
överenskommelse i rådet. Rådets medlemmar ska bistå ordföranden. 

 
 

Avsnitt 2 
Bestämmelser med tillämplighet från och med den 1 april 2017 

 
Artikel 4 

 
Från och med den 1 april 2017 gäller att om rådsmedlemmar som företräder 
 
a) minst 55 % av den befolkning eller 
 
b) minst 55 % av det antal medlemsstater 
 
som krävs för att utgöra en blockerande minoritet till följd av tillämpningen av artikel 9c.4 
första stycket i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 205.2 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt uppger att de motsätter sig att rådet antar en akt med kvalificerad majoritet, 
ska rådet hålla överläggningar i frågan. 
 

Artikel 5 
 
Rådet ska under dessa överläggningar göra allt som står i dess makt för att, inom rimlig tid och utan 
att det påverkar de obligatoriska tidsfrister som anges i unionsrätten, nå en tillfredsställande lösning 
för att bemöta de farhågor som framförts av de i artikel 4 avsedda rådsmedlemmarna. 
 

Artikel 6 
 
För detta ändamål ska rådets ordförande, med kommissionens bistånd och med iakttagande av 
rådets arbetsordning, ta alla nödvändiga initiativ för att underlätta skapandet av en bredare bas 
för överenskommelse i rådet. Rådets medlemmar ska bistå ordföranden. 
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Avsnitt 3 
Ikraftträdande  

 
Artikel 7 

 
Detta beslut träder i kraft samma dag som Lissabonfördraget träder i kraft. 
 
 

8. Förklaring om de praktiska åtgärder som ska vidtas när  
Lissabonfördraget träder i kraft  

när det gäller ordförandeskapet i Europeiska rådet och i rådet i konstellationen utrikes frågor 
 
Om Lissabonfördraget träder i kraft efter den 1 januari 2009, uppmanar konferensen de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat som utövar det halvårsvis roterande ordförandeskapet i rådet 
vid den tidpunkten, å ena sidan, och den person som kommer att väljas till Europeiska rådets 
ordförande och den person som kommer att utses till unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik, å andra sidan, att i samråd med det följande halvårsvis roterande 
ordförandeskapet vidta de konkreta åtgärder som behövs för att säkerställa en effektiv övergång 
när det gäller de materiella och organisatoriska aspekterna av utövandet av ordförandeskapet i 
Europeiska rådet och i rådet i konstellationen utrikes frågor. 
 
 

9. Förklaring till artikel 9c.9 i fördraget om Europeiska unionen 
om Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap 

 
Konferensen förklarar att rådet bör börja utarbeta beslutet om förfarandena för att genomföra 
beslutet om hur rådets ordförandeskap ska utövas så snart som Lissabonfördraget har undertecknats 
och bör ge sitt politiska godkännande inom sex månader. Ett utkast till beslut av Europeiska rådet, 
vilket kommer att antas samma dag som nämnda fördrag träder i kraft, återges nedan. 
 

Utkast till Europeiska rådets beslut  
om utövande av rådets ordförandeskap 

 
Artikel 1 

 
1. Rådets ordförandeskap, med undantag av konstellationen utrikes frågor, ska innehas av på 
förhand bestämda grupper med tre medlemsstater under en period av 18 månader. Dessa grupper 
ska sättas samman genom jämlik rotation mellan medlemsstaterna med hänsyn till deras olikartade 
karaktär och den geografiska jämvikten inom unionen. 
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2. Varje medlem i gruppen ska i tur och ordning vara ordförande i alla rådskonstellationer i 
sex månader, med undantag av konstellationen utrikes frågor. Övriga medlemmar av gruppen ska 
bistå ordförandeskapet i alla dess uppgifter på grundval av ett gemensamt program. Gruppens 
medlemmar får sinsemellan besluta om alternativa arrangemang. 

 
Artikel 2 

 
Ordförandeskapet för kommittén med de ständiga representanterna för medlemsstaternas regeringar 
ska innehas av en företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet i 
konstellationen allmänna frågor. 
 
Ordförandeskapet för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska innehas av en företrädare för 
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. 
 
Ordförandeskapet i de förberedande organen i de olika rådskonstellationerna, med undantag av 
konstellationen utrikes frågor, ska ombesörjas av den medlem av gruppen som innehar 
ordförandeskapet i rådskonstellationen i fråga, såvida inget annat beslutas i enlighet med artikel 4. 
 

Artikel 3 
 
Rådet i konstellationen allmänna frågor ska i samarbete med kommissionen säkerställa 
samstämmigheten och kontinuiteten i de olika rådskonstellationernas arbete inom ramen för en 
flerårig programplanering. De medlemsstater som innehar ordförandeskapet ska med bistånd av 
rådets generalsekretariat vidta alla åtgärder som behövs för att organisera rådets arbete och få det att 
fungera väl. 
 

Artikel 4 
 
Rådet ska anta ett beslut om tillämpningsåtgärder för detta beslut. 
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10. Förklaring till artikel 9d i fördraget om Europeiska unionen 
 
Konferensen anser att kommissionen, när den inte längre kommer att inbegripa medborgare från 
alla medlemsstater, särskilt bör uppmärksamma nödvändigheten av att säkerställa full öppenhet i 
sina förbindelser med samtliga medlemsstater. Därför bör kommissionen ha nära förbindelser med 
alla medlemsstater, oavsett om de har en egen medborgare som kommissionsledamot eller ej, och 
kommissionen bör därvid ägna särskild uppmärksamhet åt nödvändigheten av att utbyta information 
och samråda med alla medlemsstater. 
 
Konferensen anser även att kommissionen bör vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att full 
hänsyn tas till de faktiska politiska, sociala och ekonomiska förhållandena i alla medlemsstater, 
även i dem som inte har någon medborgare som kommissionsledamot. En av dessa åtgärder 
bör vara att man ser till att dessa medlemsstaters ställning beaktas genom att bestämmelser 
om lämpliga organisatoriska arrangemang antas. 
 
 

11. Förklaring till artikel 9d.6 och 9d.7 i fördraget om Europeiska unionen 
 
Konferensen anser att Europaparlamentet och Europeiska rådet i enlighet med bestämmelserna 
i fördragen har gemensamt ansvar för att den process som leder fram till valet av Europeiska 
kommissionens ordförande förlöper smidigt. Företrädare för Europaparlamentet och Europeiska 
rådet kommer därför att före Europeiska rådets beslut hålla de samråd som är nödvändiga, inom 
den ram som anses lämpligast. I enlighet med artikel 9d.7 första stycket kommer dessa samråd att 
inriktas på kvalifikationerna hos kandidaterna till befattningen som kommissionens ordförande, 
med beaktande av valen till Europaparlamentet. Arrangemangen för dessa samråd kan komma att 
bestämmas närmare, vid lämplig tidpunkt, i samförstånd mellan Europaparlamentet och 
Europeiska rådet. 
 
 

12. Förklaring till artikel 9e i fördraget om Europeiska unionen 
 
1. Konferensen förklarar att lämpliga kontakter kommer att upprättas med Europaparlamentet 
under det förberedande arbetet inför utnämningen av unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, vilken i enlighet med artikel 9e i fördraget om Europeiska unionen 
och artikel 5 i protokollet om övergångsbestämmelser kommer att ske samma dag som 
Lissabonfördraget träder i kraft; den höga representantens mandatperiod kommer att löpa från den 
dagen till slutet av mandatperioden för den då tjänstgörande kommissionen. 
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2. Konferensen erinrar vidare om att unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, vars mandatperiod inleds i november 2009 samtidigt som och med samma 
varaktighet som nästa kommissions mandatperiod, kommer att utnämnas i enlighet med 
bestämmelserna i artiklarna 9d och 9e i fördraget om Europeiska unionen. 
 
 

13. Förklaring om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
 
Konferensen framhåller att de bestämmelser i fördraget om Europeiska unionen som avser 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inklusive inrättandet av befattningen som 
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt inrättandet av en avdelning 
för yttre åtgärder inte påverkar medlemstaternas nuvarande ansvar för utformningen och 
genomförandet av deras utrikespolitik och inte heller deras nationella representation i tredjeländer 
och internationella organisationer. 
 
Konferensen erinrar även om att de bestämmelser som styr den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken inte påverkar den särskilda karaktären hos medlemsstaternas säkerhets- och 
försvarspolitik. 
 
Konferensen framhåller att Europeiska unionen och dess medlemsstater även fortsättningsvis 
kommer att vara bundna av bestämmelserna i Förenta nationernas stadga, och särskilt 
säkerhetsrådets och dess medlemmars primära ansvar för att upprätthålla internationell fred och 
säkerhet. 
 
 

14. Förklaring om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
 
Utöver de särskilda regler och förfaranden som avses i artikel 11.1 i fördraget om 
Europeiska unionen framhåller konferensen att bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, däribland när det gäller unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik och avdelningen för yttre åtgärder, inte kommer att påverka varje enskild 
medlemsstats nuvarande rättsliga grund, ansvar och befogenheter i fråga om att utforma och 
genomföra sin utrikespolitik, sin nationella diplomattjänst, sina förbindelser med tredjeländer 
och sitt deltagande i internationella organisationer, inbegripet en medlemsstats medlemskap i 
FN:s säkerhetsråd. 
 
Konferensen noterar även att bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
inte ger kommissionen några nya befogenheter att ta initiativ till beslut eller ger Europaparlamentet 
en utökad roll. 
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Konferensen erinrar även om att bestämmelserna som styr den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken inte påverkar den särskilda karaktären hos medlemsstaternas säkerhets- och 
försvarspolitik. 
 
 

15. Förklaring till artikel 13a i fördraget om Europeiska unionen 
 
Konferensen förklarar att så snart Lissabonfördraget har undertecknats bör rådets 
generalsekreterare, den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, 
kommissionen och medlemsstaterna inleda det förberedande arbetet med den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder. 
 
 

16. Förklaring till artikel 53.2 i fördraget om Europeiska unionen 
 
Konferensen anser att möjligheten att göra översättningar av fördragen till de språk som avses i 
artikel 53.2 bidrar till att uppnå målet för unionen att respektera rikedomen hos sin kulturella och 
språkliga mångfald enligt artikel 2.3 fjärde stycket. I detta sammanhang bekräftar konferensen den 
vikt som unionen fäster vid Europas kulturella mångfald och den särskilda uppmärksamhet som den 
fortsatt kommer att ägna dessa och andra språk. 
 
Konferensen rekommenderar de medlemsstater som vill utnyttja den möjlighet som medges i 
artikel 53.2 att inom sex månader efter undertecknandet av Lissabonfördraget meddela rådet till 
vilket eller vilka språk som fördragen kommer att översättas. 
 
 

17. Förklaring om företräde 
 
Konferensen erinrar om att fördragen och den rätt som antas av unionen på grundval av fördragen i 
enlighet med Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis har företräde framför 
medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställs i nämnda rättspraxis. 
 
Dessutom har konferensen beslutat att till slutakten foga yttrandet från rådets juridiska avdelning 
om företräde i dess lydelse enligt dokument 11197/07 (JUR 260): 
 

417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 50 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 19 von 36



Granskat av juristlingvisterna 
 
 

 
SN 4629/1/07 REV 1  AGS,JM/ss,cs 18 
    SV 

"Yttrande från rådets juridiska avdelning 
av den 22 juni 2007 

 
Det följer av rättspraxis vid domstolen att EG-lagstiftningens företräde är en grundläggande 
princip inom gemenskapsrätten. Enligt domstolen är denna princip en konstitutiv del av 
Europeiska gemenskapens särdrag. Vid tidpunkten för den första domen enligt denna rättspraxis 
(Costa mot Enel, den 15 juli 1964, mål 6/641) nämndes inte företräde i fördraget. Så är fallet 
än idag. Att principen om företräde inte kommer att införas i det framtida fördraget ändrar 
inte på något vis den gällande principen och gällande rättspraxis från domstolen." 

 
 

18. Förklaring om avgränsningen av befogenheter 
 
Konferensen understryker att, i enlighet med det system för uppdelning av befogenheter mellan 
unionen och medlemsstaterna som föreskrivs i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, ska varje befogenhet som inte tilldelas unionen i fördragen 
tillhöra medlemsstaterna. 
 
När fördragen tilldelar unionen en befogenhet som ska delas med medlemsstaterna på ett visst 
område, ska medlemsstaterna utöva sin befogenhet i den mån som unionen inte har utövat sin 
befogenhet eller har beslutat att inte längre utöva den. Den sistnämnda situationen kan uppstå när de 
behöriga unionsinstitutionerna beslutar att upphäva en lagstiftningsakt, särskilt för att säkerställa en 
ständig respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Rådet får, på initiativ av en eller 
flera av sina medlemmar (medlemsstaternas företrädare) och i enlighet med artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, uppmana kommissionen att lägga fram förslag till 
upphävande av en lagstiftningsakt. Konferensen välkomnar kommissionens förklaring att den 
kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt dessa uppmaningar. 
 
Företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i en regeringskonferens, får också, 
i enlighet med det ordinarie ändringsförfarande som fastställs i artikel 48.2−48.5 i fördraget om 
Europeiska unionen, besluta att ändra de fördrag som ligger till grund för unionen, inklusive för att 
utöka eller minska de befogenheter som tilldelas unionen i de nämnda fördragen. 
 
 

                                                 
1 "Härav följer (...) att den rätt som uppkommit ur fördraget och som härrör från en 

autonom källa [kan] alltså inte, till följd av sin självständiga och särpräglade karaktär, ... 
rättsligt befinna sig i konflikt med någon som helst nationell lagtext utan att förlora sin 
gemenskapskaraktär och utan att den rättsliga grunden för själva gemenskapen sätts i fråga." 
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19. Förklaring till artikel 3 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen är enig om att unionen, i sina allmänna insatser för att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män, inom sina olika politikområden kommer att sträva efter 
att bekämpa alla slag av våld i hemmet. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att förhindra och bestraffa dessa brottsliga handlingar samt att stödja och skydda brottsoffren. 
 
 

20. Förklaring till artikel 16b 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen förklarar att, varje gång sådana regler om skydd av personuppgifter som kan få direkta 
konsekvenser för den nationella säkerheten ska antas på grundval av artikel 16b, måste vederbörlig 
hänsyn tas till detta. Den erinrar om att den för närvarande tillämpliga lagstiftningen (se särskilt 
direktiv 95/46/EG) föreskriver särskilda undantag i detta avseende. 
 
 

21. Förklaring om skydd av personuppgifter 
på området för straffrättsligt samarbete och polissamarbete 

 
Konferensen är medveten om att det på grund av de särskilda förhållanden som gäller på områdena 
för straffrättsligt samarbete och polissamarbete kan visa sig bli nödvändigt med särskilda regler om 
skydd av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter på dessa områden, på grundval 
av artikel 16b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
 

22. Förklaring till artiklarna 42 och 63a 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen anser att om ett utkast till lagstiftningsakt på grundval av artikel 63a.2 skulle påverka 
viktiga aspekter av en medlemsstats sociala trygghetssystem, inbegripet dess omfattning, kostnader 
eller ekonomiska struktur, eller inverka på den ekonomiska jämvikten i det systemet enligt 
artikel 42 andra stycket, kommer den medlemsstatens intressen vederbörligen att beaktas. 
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23. Förklaring till artikel 42 andra stycket 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen erinrar om att Europeiska rådet i detta fall ska besluta med konsensus i enlighet med 
artikel 9b.4 i fördraget om Europeiska unionen. 
 
 

24. Förklaring om Europeiska unionens ställning som juridisk person 
 
Konferensen bekräftar att det faktum att Europeiska unionen är en juridisk person inte på något sätt 
ger unionen rätt att lagstifta eller agera utanför de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat den i 
fördragen. 
 
 

25. Förklaring till artiklarna 61h och 188k  
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen erinrar om att respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna i synnerhet 
innebär att tillbörlig uppmärksamhet ägnas åt skydd och efterlevnad av den rätt att utnyttja de 
garantier som föreskrivs i lagar och som tillkommer berörda fysiska personer eller berörda enheter. 
För detta ändamål och i syfte att garantera en grundlig rättslig prövning av beslut om vidtagande av 
restriktiva åtgärder mot en fysisk person eller en enhet, måste sådana beslut grunda sig på klara och 
tydliga kriterier. Dessa kriterier bör vara anpassade till det specifika innehållet i varje restriktiv 
åtgärd. 
 
 

26. Förklaring om en medlemsstats icke-deltagande i en åtgärd som grundar sig på 
avdelning IV i tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen förklarar att när en medlemsstat väljer att inte delta i en åtgärd som grundar sig på 
avdelning IV i tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kommer rådet att 
ingående diskutera tänkbara återverkningar och konsekvenser av att medlemsstaten inte deltar i 
åtgärden. 
 
Dessutom får varje medlemsstat uppmana kommissionen att undersöka situationen med 
utgångspunkt i artikel 96 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
Föregående stycken påverkar inte en medlemsstats möjligheter att hänskjuta frågan till 
Europeiska rådet. 
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27. Förklaring till artikel 69d.1 andra stycket 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen anser att nationella bestämmelser och förfaranden för inledande av brottsutredningar 
bör beaktas i de förordningar som avses i artikel 69d.1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
 
 

28. Förklaring till artikel 78 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen noterar att bestämmelserna i artikel 78 ska tillämpas i enlighet med gällande praxis. 
Uttrycket "sådana åtgärder är nödvändiga för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit 
genom Tysklands delning för näringslivet i vissa av de områden i förbundsrepubliken som 
påverkats av delningen" ska tolkas i enlighet med befintlig rättspraxis från Europeiska unionens 
domstol. 
 
 

29. Förklaring till artikel 87.2 c 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen noterar att artikel 87.2 c ska tolkas i enlighet med befintlig rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol om tillämpligheten av bestämmelserna på stöd som beviljas vissa områden i 
Förbundsrepubliken Tyskland som påverkats av Tysklands tidigare delning. 
 
 

30. Förklaring till artikel 104 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
När det gäller artikel 104 bekräftar konferensen att en ökning av tillväxtpotentialen och 
ett säkerställande av sunda offentliga finanser utgör de två grundpelarna i unionens och 
medlemsstaternas ekonomiska politik och budgetpolitik. Stabilitets- och tillväxtpakten är 
ett viktigt instrument för att uppnå dessa mål. 
 
Konferensen bekräftar på nytt sitt åtagande när det gäller bestämmelserna om stabilitets- och 
tillväxtpakten, vilka utgör ramen för samordningen av budgetpolitiken i medlemsstaterna. 
 
Konferensen bekräftar att ett system som grundar sig på regler är den bästa garantin för 
att åtaganden genomförs och för att alla medlemsstater behandlas lika. 
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I detta sammanhang bekräftar konferensen på nytt även att den står fast vid målen i 
Lissabonstrategin: nya arbetstillfällen, strukturreformer och social sammanhållning. 
 
Unionen strävar efter att uppnå välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet. I den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken ska därför de rätta prioriteringarna fastställas när det gäller 
ekonomiska reformer, innovation, konkurrenskraft och förstärkande av privata investeringar 
och privatkonsumtionen under perioder med svag ekonomisk tillväxt. Inriktningen i budgetbeslut 
på nationell nivå och unionsnivå bör återspegla detta, särskilt genom en omstrukturering av de 
offentliga inkomsterna och utgifterna samtidigt som budgetdisciplinen respekteras i enlighet med 
fördragen och stabilitets- och tillväxtpakten. 
 
Vikten av en sund budgetpolitik genom hela konjunkturcykeln understryks av de budgetmässiga 
och ekonomiska utmaningar som medlemsstaterna står inför. 
 
Konferensen är enig om att medlemsstaterna aktivt bör använda perioder av ekonomisk 
återhämtning till att stärka de offentliga finanserna och förbättra sin budgetsituation. Målet är att 
under goda tider gradvis uppnå ett budgetöverskott som ger det nödvändiga utrymmet för 
anpassning till konjunkturnedgångar och därigenom bidrar till långsiktig stabilitet i de offentliga 
finanserna. 
 
Medlemsstaterna ser fram emot eventuella förslag från kommissionen och ytterligare bidrag från 
medlemsstaterna i syfte att förstärka och förtydliga genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten. 
Medlemsstaterna kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att öka sina ekonomiers 
tillväxtpotential. Förbättrad samordning av den ekonomiska politiken skulle kunna stödja denna 
målsättning. Denna förklaring föregriper inte den framtida debatten om stabilitets- och 
tillväxtpakten. 
 
 

31. Förklaring till artikel 140 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen bekräftar att de politikområden som beskrivs i artikel 140 i huvudsak faller inom 
medlemsstaternas behörighetsområde. De främjande åtgärder och samordningsåtgärder som ska 
vidtas på unionsnivå i enlighet med bestämmelserna i denna artikel är av kompletterande karaktär. 
De tjänar till att förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna och inte till att harmonisera de 
nationella systemen. De garantier och den praxis som finns i varje medlemsstat när det gäller 
ansvaret hos arbetsmarknadens parter påverkas inte av dessa åtgärder. 
 
Denna förklaring påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser i fördragen som tilldelar unionen 
befogenheter, inbegripet avseende sociala frågor. 
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32. Förklaring till artikel 152.4 c 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen förklarar att de åtgärder om vilka beslut ska fattas i enlighet med artikel 152.4 c måste 
respektera de gemensamma angelägenheterna i fråga om säkerhet och ha till syfte att fastställa höga 
kvalitets- och säkerhetsstandarder, om de nationella standarder som påverkar den inre marknaden i 
annat fall hindrar att en hög nivå av skydd för människors hälsa uppnås. 
 
 

33. Förklaring till artikel 158 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen anser att hänvisningen i artikel 158 till öregioner även kan inbegripa hela östater, 
förutsatt att nödvändiga kriterier uppfylls. 
 
 

34. Förklaring till artikel 163 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen är enig om att unionen vederbörligen kommer att beakta de grundläggande riktlinjerna 
och valen i medlemsstaternas forskningspolitik när den vidtar åtgärder inom forskning och teknisk 
utveckling. 
 
 

35. Förklaring till artikel 176a 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen anser att artikel 176a inte påverkar medlemsstaternas rätt att vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa sin energiförsörjning på de villkor som anges i artikel 297. 
 
 

36. Förklaring till artikel 188n i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
om medlemsstaternas förhandlingar 

om och ingående av internationella avtal avseende 
 området med frihet, säkerhet och rättvisa 

 
Konferensen bekräftar att medlemsstaterna har rätt att förhandla om och ingå avtal med tredjeländer 
eller internationella organisationer på de områden som omfattas av tredje delen avdelning IV 
kapitlen 3, 4 och 5, om avtalen i fråga överensstämmer med unionsrätten. 
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37. Förklaring till artikel 188r 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Utan att det påverkar de åtgärder som unionen har beslutat för att uppfylla kravet på solidaritet 
med en medlemsstat som utsätts för en terroristattack eller som drabbas av en naturkatastrof eller 
en katastrof som orsakas av människor, ska ingen av bestämmelserna i artikel 188r vara avsedd 
att påverka en annan medlemsstats rätt att välja det lämpligaste sättet att uppfylla sitt eget krav 
på solidaritet med den medlemsstaten. 
 
 

38. Förklaring till artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
angående antalet generaladvokater i domstolen 

 
Konferensen förklarar att om domstolen, i enlighet med artikel 222 första stycket i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, begär att antalet generaladvokater ska utökas med 
tre (till elva i stället för åtta) kommer rådet genom enhälligt beslut att godkänna en sådan ökning. 
 
I det fallet samtycker konferensen till att Polen, liksom redan nu är fallet med Tyskland, Frankrike, 
Italien, Spanien och Förenade kungariket, får en ständig generaladvokat och inte längre deltar i 
rotationssystemet, varvid fem generaladvokater i stället för tre kommer att rotera i det nuvarande 
rotationssystemet. 
 
 

39. Förklaring till artikel 249b 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen noterar att kommissionen, i enlighet med sin fasta praxis, avser att fortsätta att 
samråda med av medlemsstaterna utsedda experter vid utarbetandet av kommissionens utkast 
till delegerade akter på området finansiella tjänster. 
 
 

40. Förklaring till artikel 280d 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen förklarar att medlemsstaterna när de gör en begäran om upprättande av ett fördjupat 
samarbete får ange om de redan i det skedet avser att tillämpa artikel 280h, om utökning av 
omröstningarna med kvalificerad majoritet, eller använda det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
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41. Förklaring till artikel 308 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen förklarar att hänvisningen i artikel 308.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt till unionens mål avser de mål som anges i artikel 2.2 och 2.3 i fördraget om 
Europeiska unionen och målen i artikel 2.5 i nämnda fördrag när det gäller yttre åtgärder enligt 
femte delen i  fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det är därför uteslutet att en åtgärd 
som grundar sig på artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt endast ska 
eftersträva mål som anges i artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionen. I detta sammanhang 
noterar konferensen att i enlighet med artikel 15b.1 i fördraget om Europeiska unionen får 
lagstiftningsakter inte antas på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 
 
 

42. Förklaring till artikel 308 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konferensen understryker att, i enlighet med Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis, 
kan artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som är en integrerad del av 
ett institutionellt system som grundas på principen om tilldelad befogenhet, inte ligga till grund 
för en utvidgning av tillämpningsområdet för unionens befogenhet utöver den allmänna ram 
som skapas av bestämmelserna i fördragen som helhet, särskilt de bestämmelser i vilka unionens 
uppgifter och verksamhet fastställs. Denna artikel kan under inga omständigheter användas som 
grund för antagande av bestämmelser som i sak skulle innebära en ändring av fördragen utan att 
det förfarande som fastställts för detta ändamål har följts. 
 
 

43. Förklaring till artikel 311a.6 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
De höga fördragsslutande parterna samtycker till att Europeiska rådet enligt artikel 311a.6 antar ett 
beslut som leder till en ändring av ställningen för Mayotte i förhållande till unionen, så att detta 
territorium blir ett yttersta randområde enligt artikel 311a.1 och artikel 299, när de franska 
myndigheterna meddelar Europeiska rådet och kommissionen att den pågående utvecklingen 
när det gäller öns interna ställning medger detta. 
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B. FÖRKLARINGAR OM PROTOKOLL SOM ÄR FOGADE TILL FÖRDRAGEN 
 
 

44. Förklaring till artikel 5 i protokollet om  
Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar 

 
Konferensen noterar att om en medlemsstat, i enlighet med artikel 5.2 i protokollet om 
Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, har lämnat en underrättelse om att 
den inte önskar delta i ett förslag eller initiativ, kan underrättelsen dras tillbaka när som helst innan 
den åtgärd som utvecklar Schengenregelverket antas. 

 
 

45. Förklaring till artikel 5.2 i protokollet om  
Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar 

 
Konferensen förklarar att när Förenade kungariket eller Irland har underrättat rådet om att 
medlemsstaten inte har för avsikt att delta i en åtgärd som utvecklar en del av Schengenregelverket i 
vilken den deltar, kommer rådet att hålla en ingående diskussion om eventuella följder av att 
den medlemsstaten inte deltar i åtgärden. Diskussionen inom rådet bör föras mot bakgrund av de 
uppgifter som kommissionen lämnar om förhållandet mellan förslaget och Schengenregelverket. 
 
 

46. Förklaring till artikel 5.3 i protokollet om  
Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar 

 
Konferensen erinrar om att om rådet inte fattar något beslut efter en första diskussion om 
sakfrågorna, får kommissionen lägga fram ett ändrat förslag för ytterligare en omprövning av 
sakfrågorna i rådet inom tidsfristen på fyra månader. 
 

 
47. Förklaring till artikel 5.3, 5.4 och 5.5 i protokollet om  

Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar  
 

Konferensen noterar att de villkor som ska anges i det beslut som avses i artikel 5.3, 5.4 eller 5.5 
i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, kan fastställa att 
den berörda medlemsstaten i förekommande fall ska bära de direkta ekonomiska konsekvenser 
som med nödvändighet och oundvikligen följer av att den upphör att delta i en del av eller hela det 
regelverk som avses i ett beslut som fattas av rådet i enlighet med artikel 4 i nämnda protokoll. 
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48. Förklaring om protokollet om Danmarks ställning 
 
Konferensen noterar att Danmark förklarar att det inte kommer att använda sin rösträtt för att 
förhindra antagande av de bestämmelser som inte är tillämpliga på Danmark när det gäller rättsakter 
som ska antas av rådet ensamt eller gemensamt med Europaparlamentet och som innehåller både 
bestämmelser som är tillämpliga på Danmark och bestämmelser som inte är tillämpliga på 
Danmark, därför att de har en rättslig grund för vilken del I i protokollet om Danmarks ställning är 
tillämplig. 
 
Konferensen noterar dessutom att Danmark, på grundval av konferensens förklaring om 
artikel 188r, förklarar att landets deltagande i åtgärder eller rättsakter enligt artikel 188r kommer 
att ske i enlighet med del I och del II i protokollet om Danmarks ställning. 
 
 

49. Förklaring om Italien 
 
Konferensen noterar att det i protokollet om Italien, som 1957 fogades till fördraget om 
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, ändrat vid antagandet av fördraget om 
Europeiska unionen, preciseras följande: 
 
"DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA 
 
SOM ÖNSKAR lösa vissa problem avseende Italien, 
 
HAR ENATS OM följande bestämmelser som ska fogas till detta fördrag. 
 
GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER 
 
BEAKTAR att den italienska regeringen genomför ett tioårigt ekonomiskt utvecklingsprogram 
vars mål är att rätta till obalanserna i den italienska ekonomin i synnerhet genom att bygga upp en 
infrastruktur i de mindre utvecklade områdena i södra Italien och på de italienska öarna samt genom 
att skapa nya arbetstillfällen för att avskaffa arbetslösheten, 
 
HÄNVISAR TILL att principerna och målen i den italienska regeringens program har övervägts 
och blivit godkända av internationella samarbetsorgan i vilka medlemsstaterna är medlemmar, 
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INSER att det ligger i deras gemensamma intresse att målen i det italienska programmet uppnås, 
 
ÄR ENIGA OM att rekommendera gemenskapens institutioner att använda alla de medel och 
förfaranden som föreskrivs i fördraget och då särskilt att på ett lämpligt sätt utnyttja 
Europeiska investeringsbankens och Europeiska socialfondens resurser för att underlätta 
genomförandet av den italienska regeringens uppgift, 
 
ANSER att gemenskapens institutioner vid tillämpningen av fördraget bör beakta de stora 
påfrestningar som Italiens ekonomi kommer att utsättas för under de kommande åren och det 
önskvärda i att undvika sådana riskfyllda belastningar, särskilt vad gäller betalningsbalansen eller 
sysselsättningsnivån, som skulle kunna äventyra tillämpningen av fördraget i Italien, 
 
ERKÄNNER särskilt att det vid tillämpningen av artiklarna 109h och 109i blir nödvändigt att se till 
att de åtgärder som krävs av den italienska regeringen inte äventyrar genomförandet av regeringens 
program för ekonomisk utveckling och höjning av befolkningens levnadsstandard." 
 
 

50. Förklaring till artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser 
 

Konferensen uppmanar Europaparlamentet, rådet och kommissionen att inom ramen för sina 
respektive befogenheter sträva efter att, i lämpliga fall och i den mån det är möjligt inom den 
tidsfrist på fem år som anges i artikel 10.3 i protokollet om övergångsbestämmelser, anta rättsakter 
som ändrar eller ersätter de akter som avses i artikel 10.1 i det protokollet. 
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C. FÖRKLARINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA 
 
 
Vidare har konferensen noterat nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt. 
 
 

51. Förklaring från Konungariket Belgien om de nationella parlamenten 
 
Belgien preciserar att, enligt dess konstitutionella rätt, agerar såväl det federala parlamentets 
representanthus och senat som de olika gemenskapernas och regionernas parlamentariska 
församlingar, med hänsyn till de befogenheter som utövas av unionen, som ingående delar 
i det nationella parlamentariska systemet eller kammare i det nationella parlamentet. 
 
 
52. Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, 

Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, 
Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, 

Republiken Österrike, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien om Europeiska 
unionens symboler 

 
Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Luxemburg, Ungern, 
Malta, Österrike, Rumänien, Slovenien och Slovakien förklarar att flaggan som föreställer en cirkel 
av tolv gula stjärnor på blå botten, hymnen som är hämtad från Hymn till glädjen i Ludwig van 
Beethovens nionde symfoni, mottot Förenade i mångfalden, euron som Europeiska unionens valuta 
och Europadagen den 9 maj även i fortsättningen för dem kommer att vara symboler för 
medborgarnas gemensamma tillhörighet till Europeiska unionen och deras anknytning till denna. 
 
 

53. Förklaring från Republiken Tjeckien om Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna 

 
1. Republiken Tjeckien erinrar om att bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna riktar sig till Europeiska unionens institutioner och organ med 
beaktande av subsidiaritetsprincipen och fördelningen av befogenheter mellan Europeiska 
unionen och dess medlemsstater såsom den bekräftas i förklaring (nr 18) om avgränsningen 
av befogenheter. Republiken Tjeckien betonar att bestämmelserna i stadgan riktar sig till 
medlemsstaterna enbart när de tillämpar unionsrätten och inte när de antar och tillämpar 
nationell rätt oberoende av unionsrätten. 

 
2. Republiken Tjeckien understryker även att stadgan inte innebär någon utvidgning av 

tillämpningsområdet för unionsrätten och inte medför någon ny befogenhet för unionen. Den 
inskränker inte tillämpningsområdet för nationell rätt och begränsar inte några av de 
nationella myndigheternas nuvarande befogenheter på detta område. 
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3. Republiken Tjeckien betonar att i den mån som grundläggande rättigheter och principer enligt 
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner erkänns i denna stadga ska 
rättigheterna och principerna tolkas i samstämmighet med dessa traditioner. 

 
4. Republiken Tjeckien understryker vidare att ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som 

att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som 
inom respektive tillämpningsområde erkänns i unionsrätten och de internationella 
konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är parter, särskilt europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt 
i medlemsstaternas författningar. 

 
 

54. Förklaring från Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Ungern, 
Republiken Österrike och Konungariket Sverige 

 
Tyskland, Irland, Ungern, Österrike och Sverige noterar att de centrala bestämmelserna i fördraget 
om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen inte har ändrats i sak sedan det fördraget 
trädde i kraft och behöver uppdateras. De stöder därför tanken på en konferens mellan företrädarna 
för medlemsstaternas regeringar, som bör sammankallas så snart som möjligt. 
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55. Förklaring från Konungariket Spanien och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland 

 
Fördragen är tillämpliga på Gibraltar i dess egenskap av ett europeiskt territorium för vars 
yttre förbindelser en medlemsstat är ansvarig. Detta medför inte någon förändring av de berörda 
medlemsstaternas ståndpunkter. 
 
 
56. Förklaring från Irland om artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning 

med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa 
 

Irland bekräftar sin uppslutning bakom unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
och med respekt för de grundläggande rättigheterna samt de olika rättssystemen och rättsliga 
traditionerna i medlemsstaterna, inom vilket medborgarna åtnjuter en hög säkerhetsnivå. 
 
Irland förklarar därför att landet är fast beslutet att i enlighet med artikel 3 i protokollet om 
Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet 
och rättvisa i största möjliga utsträckning utöva sin rätt att delta i beslut om åtgärder enligt 
avdelning IV i tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
Irland kommer i synnerhet att i största möjliga utsträckning delta i åtgärder på området för 
polissamarbete. 
 
Irland erinrar dessutom om att landet i enlighet med artikel 8 i protokollet skriftligen får meddela 
rådet att landet inte längre önskar omfattas av protokollet. Irland avser att inom tre år efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande se över hur dessa bestämmelser fungerar. 
 
 

57. Förklaring från Republiken Italien om Europaparlamentets sammansättning 
 
Italien konstaterar att enligt artikel 8a (numera artikel 10) och artikel 9a (numera artikel 14) 
i fördraget om Europeiska unionen ska Europaparlamentet vara sammansatt av företrädare för 
unionens medborgare, vilka ska företrädas med degressiv proportionalitet. 
 
Italien konstaterar även att enligt artikel 8 (numera artikel 9) i fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 17 (numera artikel 20) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska varje 
medborgare i en medlemsstat ha unionsmedborgarskap.  
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Därför anser Italien, utan att det påverkar tillämpningen av beslutet om valperioden 2009−2014, att 
varje beslut som antas av Europeiska rådet på Europaparlamentets initiativ och med dess 
godkännande för att fastställa Europaparlamentets sammansättning ska respektera de principer som 
anges i artikel 9a.2 första stycket (numera artikel 14a.2 första stycket). 
 
 

58. Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om 
stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen 

 
Utan att det påverkar den enhetliga stavningen av namnet på Europeiska unionens gemensamma 
valuta enligt fördragen och hur denna anges på sedlar och mynt, förklarar Lettland, Ungern och 
Malta att stavningen av namnet på den gemensamma valutan, inbegripet de avledningar av detta ord 
som används i den lettiska, den ungerska och den maltesiska versionen av fördragen, inte har någon 
inverkan på de befintliga reglerna i det lettiska, det ungerska och det maltesiska språket. 
 
 

59. Förklaring från Konungariket Nederländerna 
till artikel 270a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konungariket Nederländerna kommer att godkänna ett beslut enligt artikel 270a.2 andra stycket 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när en revidering av det beslut som avses i artikel 
269 tredje stycket i det fördraget har givit Nederländerna en tillfredsställande lösning på dess i 
förhållande till unionens budget alltför negativa nettobetalningssituation. 
 
 

60. Förklaring från Konungariket Nederländerna 
till artikel 311a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Konungariket Nederländerna förklarar att ett initiativ till ett beslut enligt artikel 311a.6 i syfte att 
ändra Nederländska Antillernas och/eller Arubas ställning i förhållande till unionen kommer att 
läggas fram endast på grundval av ett beslut som fattats i enlighet med 
Konungariket Nederländernas stadga. 
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61. Förklaring från Republiken Polen  
om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

 
Stadgan påverkar inte på något sätt medlemsstaternas rätt att lagstifta på området för allmän moral, 
familjerätt samt skyddet för människans värdighet och respekt för människans fysiska och 
moraliska integritet. 
 
 

62. Förklaring från Republiken Polen om protokollet om Polens och Förenade kungarikets 
tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

 
Republiken Polen förklarar att, med hänsyn till traditionerna från fackföreningsrörelsen Solidaritet 
och dess betydelsefulla bidrag till kampen för sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, 
respekterar landet fullt ut de sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter som fastställs i 
unionsrätten och särskilt de rättigheter som bekräftas i avdelning IV i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. 
 
 

63. Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland 
om definitionen av begreppet "medborgare" 

 
Med avseende på fördragen och fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen och någon av de akter som har sin grund i dessa fördrag eller 
som fortsätter att gälla i kraft av dessa, upprepar Förenade kungariket den förklaring landet 
avgav den 31 december 1982 om definitionen av begreppet "medborgare" med undantaget att 
hänvisningen till "medborgare i de brittiska beroende territorierna" ska tolkas som "medborgare 
i de brittiska utomeuropeiska territorierna". 
 
 

64. Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland  
om rösträtten i val till Europaparlamentet 

 
Förenade kungariket noterar att artikel 9a i fördraget om Europeiska unionen och andra 
bestämmelser i fördragen inte är avsedda att ändra grunden för rösträtten i val till 
Europaparlamentet. 
 

417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 50 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 35 von 36



Granskat av juristlingvisterna 
 
 

 
SN 4629/1/07 REV 1  AGS,JM/ss,cs 34 
    SV 

65. Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om artikel 61h i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
Förenade kungariket stöder fullt ut kraftfulla åtgärder när det gäller att besluta om ekonomiska 
sanktioner som syftar till att förebygga och bekämpa terrorism och därmed sammanhängande 
verksamhet. Förenade kungariket förklarar därför att det har för avsikt att, i enlighet med artikel 3 
i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, 
säkerhet och rättvisa, utöva sin rätt att delta i antagandet av alla förslag som läggs fram enligt 
artikel 61h i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
 

________________________ 
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