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O POMISLEKIH IRSKEGA NARODA 

O LIZBONSKI POGODBI 
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KRALJEVINA BELGIJA, 

 

REPUBLIKA BOLGARIJA, 

 

ČEŠKA REPUBLIKA, 

 

KRALJEVINA DANSKA, 

 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, 

 

REPUBLIKA ESTONIJA, 

 

IRSKA, 

 

HELENSKA REPUBLIKA, 

 

KRALJEVINA ŠPANIJA, 

 

FRANCOSKA REPUBLIKA, 

 

ITALIJANSKA REPUBLIKA, 

 

REPUBLIKA CIPER, 

 

REPUBLIKA LATVIJA, 

 

REPUBLIKA LITVA, 

 

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, 
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MADŽARSKA, 

 

MALTA, 

 

KRALJEVINA NIZOZEMSKA, 

 

REPUBLIKA AVSTRIJA, 

 

REPUBLIKA POLJSKA, 

 

PORTUGALSKA REPUBLIKA, 

 

ROMUNIJA, 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA, 

 

SLOVAŠKA REPUBLIKA, 

 

REPUBLIKA FINSKA, 

 

KRALJEVINA ŠVEDSKA, 

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 

 

 

v nadaljnjem besedilu: VISOKE POGODBENICE, so se – 

1796 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 21 Protokoll in slowenischer Sprachfassung (Normativer Teil)4 von 10

www.parlament.gv.at



 

CIG 1/12  PS/jst 4 
 JUR   SL 

OB SKLICEVANJU na Sklep voditeljev držav ali vlad 27 držav članic Evropske unije, ki so se 

sestali v okviru Evropskega sveta 18. in 19. junija 2009, o pomislekih irskega naroda o Lizbonski 

pogodbi, 

 

OB SKLICEVANJU na izjavo voditeljev držav ali vlad, ki so se 18. in 19. junija 2009 sestali v 

okviru Evropskega sveta, da bodo ob sklenitvi naslednje pristopne pogodbe določbe navedenega 

sklepa vključili v protokol, ki bo v skladu z ustavnimi pravili držav članic priložen Pogodbi o 

Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

 

OB UGOTOVITVI, da so visoke pogodbenice podpisale Pogodbo med visokimi pogodbenicami in 

Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji – 

 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki bodo priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 

delovanju Evropske unije: 
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NASLOV I 

 

PRAVICA DO ŽIVLJENJA, DRUŽINA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

 

ČLEN 1 

 

Lizbonska pogodba, ki podeljuje Listini Evropske unije o temeljnih pravicah pravni status, ali 

določbe te pogodbe v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice v ničemer ne vplivajo na 

področje uporabe in uveljavljanje varstva pravice do življenja iz člena 40.3.1, 40.3.2 in 40.3.3, 

varstva družine iz člena 41 in varstva pravic do izobraževanja v členih 42 ter 44.2.4 in 44.2.5 irske 

ustave. 

 

 

NASLOV II 

 

OBDAVČITEV 

 

 

ČLEN 2 

 

Lizbonska pogodba v ničemer in za nobeno državo članico ne spreminja obsega ali uveljavljanja 

pristojnosti Evropske unije v zvezi z obdavčitvijo. 
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NASLOV III 

 

VARNOST IN OBRAMBA 

 

 

ČLEN 3 

 

Dejavnosti Unije na mednarodnem prizorišču temeljijo na načelih demokracije, pravne države, 

univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanju človekovega 

dostojanstva, načelih enakosti in solidarnosti ter na spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih 

narodov in mednarodnega prava. 

 

Skupna varnostna in obrambna politika Unije je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike 

ter Uniji zagotavlja operativne zmogljivosti za misije zunaj njenih meja za ohranjanje miru, 

preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine 

Združenih narodov. 

 

Ne posega v varnostno in obrambno politiko držav članic, vključno z Irsko, niti v obveznosti držav 

članic. 

 

Lizbonska pogodba ne vpliva na irsko tradicionalno politiko vojaške nevtralnosti niti vanjo ne 

posega. 
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Države članice, vključno z Irsko, bodo v duhu solidarnosti in brez poseganja v tradicionalno 

politiko vojaške nevtralnosti določile vrsto pomoči ali podpore posamezni državi članici, na katero 

je izvršen teroristični napad ali je žrtev oboroženega napada na njeno ozemlje. 

 

Vsako odločitev o prehodu na skupno obrambo bo moral soglasno sprejeti Evropski svet. Države 

članice, vključno z Irsko, se bodo v skladu z določbami Lizbonske pogodbe in svojimi zadevnimi 

ustavnimi pravili odločile, ali bodo sprejele skupno obrambo ali ne. 

 

Ta naslov v ničemer ne vpliva na stališče ali politiko katere koli druge države članice o varnosti in 

obrambi niti v to stališče ali politiko ne posega. 

 

Prav tako se vsaka država članica v skladu z določbami Lizbonske pogodbe in svojimi 

notranjepravnimi zahtevami sama odloči, ali bo sodelovala v stalnem strukturnem sodelovanju ali 

Evropski obrambni agenciji. 

 

Lizbonska pogodba ne predvideva ustanovitve evropske vojske ali nabora za kakršno koli vojaško 

formacijo. 

 

Ravno tako ne vpliva na pravico Irske ali katere koli druge države članice, da določi naravo in 

obseg svoje obrambe ter sredstev, ki jih nameni za varnost, in naravo svojih obrambnih 

zmogljivosti. 
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Irska oziroma vsaka država članica bo v skladu s svojimi notranjepravnimi zahtevami sama 

odločila, ali bo sodelovala v kateri koli vojaški operaciji. 

 

 

NASLOV IV 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

 

ČLEN 4 

 

Protokol bo na voljo za podpis visokim pogodbenicam do 30. junija 2012 

 

Visoke pogodbenice in Republika Hrvaška, v primeru, če ta protokol še ne začne veljati na dan 

pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, ratificirajo ta protokol v skladu s svojimi ustavnimi 

pravili. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri vladi Italijanske republike. 

 

Ta Protokol, če je to mogoče, začne veljati 30. junija 2013, če so bile deponirane vse listine o 

ratifikaciji, sicer pa prvi dan meseca, ki sledi deponiranju listine o ratifikaciji zadnje države članice. 
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ČLEN 5 

 

Ta protokol, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, 

finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, 

malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, 

slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako 

verodostojna, se deponira v arhivu vlade Italijanske republike, ki bo poslala overjeno kopijo vladam 

drugih držav članic. 

 

Ko postane Republika Hrvaška v skladu s členom 2 Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške 

zavezana s tem protokolom, se hrvaško besedilo tega protokola, ki je enako verodostojno kot 

besedila iz prvega odstavka, prav tako deponira v arhivu vlade Italijanske republike, ki bo poslala 

overjeno kopijo vsem vladam drugih držav članic. 

 

 

 

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

 

 

 

 

V Bruslju, dne šestnajstega maja leta dva tisoč dvanajst 
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