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20. PROTOKOL 

O STALIŠČU DANSKE 
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VISOKE POGODBENICE SO SE - 

OB SKLICEVANJU na sklep voditeljev držav ali vlad, ki so se sestali v okviru Evropskega sveta v 

Edinburghu dne 12. decembra 1992, o nekaterih problemih, ki jih je Danska izpostavila glede 

Pogodbe o Evropski uniji, 

OB UPOŠTEVANJU stališča Danske glede državljanstva, ekonomske in monetarne unije, 

obrambne politike ter pravosodja in notranjih zadev, zapisanega v sklepu iz Edinburgha, 

OB ZAVEDANJU dejstva, da bo nadaljevanje pravnega režima, ki izhaja iz sklepa iz Edinburgha,v 

okviru Ustave občutno omejilo sodelovanje Danske na pomembnih področjih sodelovanja Unije m 
daje v interesu Unije, da zagotovi celovitost pravnega reda na območju svobode, varnosti in 
pravice, 

V ŽELJI, da bi zato oblikovali pravni okvir, ki bo Danski omogočal sodelovanje pri sprejemanju 
ukrepov, predlaganih na podlagi IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave in ob pozdravljanju 
namere Danske, da kadar je mogoče izkoristi to možnost v skladu s svojimi ustavnimi določbami, 

OB UPOŠTEVANJU, da Danska ne bo preprečevala drugim državam članicam nadaljnjega razvoja 
njihovega sodelovanja glede ukrepov, ki niso zavezujoči za Dansko, 

OB UPOŠTEVANJU Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir 

Evropske unije - 
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DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki se priložijo k Ustavi: 

I. DEL 

1.ČLEN 

Danska ne sodeluje pri sprejemanju ukrepov Sveta, predlaganih na podlagi IV. poglavja III. naslova 

^e'a Ustave. Soglasje članov Sveta, razen predstavnika danske vlade, je potrebno za tiste sklepe 

^veta, za katere je potrebno soglasje. 

namene tega člena je kvalificirana večina najmanj 55% Članov Sveta, ki predstavljajo udeležene 

^ave članice, ki imajo skupaj najmanj 65% prebivalstva teh držav. 

Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitev, mora vključevati najmanj minimalno število članov 

Veta' ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva udeleženih držav članic, in dodatnega člana, sicer 

^teje, daje kvalificirana večina dosežena. 

Ne »leHp 6 na drugi in tretji odstavek tega člena, ko Svet ne odloča na predlog Komisije ali ministra 

Znanje zadeve Unije, je zahtevana kvalificirana večina najmanj 72% članov Sveta, ki 

Ustavljajo udeležene države članice, ki imajo skupaj najmanj 65% prebivalstva teh držav. 
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2. ČLEN 

Določbe IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave, ukrepi, sprejeti v skladu s tem poglavjem, 

določbe mednarodnih sporazumov, ki jih je Unija sklenila na podlagi tega poglavja, pa tudi odločbe 

Sodišča Evropske unije glede razlage takih določb ali ukrepov za Dansko niso zavezujoči niti se v 

njej ne uporabljajo; te določbe, ukrepi ali odločbe v ničemer ne vplivajo na pristojnosti, pravice in 

obveznosti Danske. Te določbe, ukrepi ali odločbe, kolikor se uporabljajo za Dansko, v ničemer ne 

vplivajo na pravni red Skupnosti in Unije niti niso sestavni del prava Unije. 

3. ČLEN 

Danska ne nosi nobenih finančnih posledic ukrepov iz 1. člena tega protokola, razen stroškov, ki 

nastanejo za poslovanje institucij. 

4. ČLEN 

(1) Danska se v šestih mesecih po tem, ko je bil sprejet ukrep Sveta za nadgraditev 

schengenskega pravnega reda in, ki se nanašajo I. del tega protokola, odloči, ali bo ta ukrep prenes'3 

v svoje nacionalno pravo. Če se odloči, da bo to storila, bo na podlagi tega ukrepa nastala 

mednarodnopravna obveznost med Dansko in državami članicami, ki jih ukrep zavezuje. 

Če se Danska odloči, da ne bo uporabila takega ukrepa, države članice, ki jih ta ukrep zavezuje,in 

Danska preučijo, kateri ukrepi so ustrezni za sprejetje. 
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(2) Danska glede schengenskega pravnega reda ohrani pravice in obveznosti, kakor so obstajale 

Pred začetkom veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo. 

\ 

II. DEL 

5. ČLEN 

Glede ukrepov, ki jih je sprejel Svet na podlagi 1-41. člena, prvega odstavka III-295. člena in III- 

-*09. do III-313. člena Ustave, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju odločitev in ukrepov 

ki zadevajo obrambo. Zato Danska ne sodeluje pri njihovem sprejetju. Danska ne bo 

nasPr°tovala drugim državam članicam, da še naprej razvijajo njihovo sodelovanje na tem področju, 

danska ni zavezana prispevati k financiranju odhodkov, ki nastanejo pri poslovanju zaradi takšnih 
utaepov, in tudi ni zavezana Uniji dajati na razpolago svoje vojaške zmogljivosti. 

^°glasje članov Sveta, razen predstavnika danske vlade, je potrebno za tiste sklepe Sveta, za katere 

Potrebno soglasje. 

narnene tega člena je kvalificirana večina najmanj 55 % članov Sveta, ki predstavljajo udeležene 

Ve članice, ki imajo skupaj najmanj 65 % prebivalstva teh držav. 

^anjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitev, mora vključevati najmanj minimalno število članov 

Veta v 
' Kl Predstavljajo več kot 35 % prebivalstva udeleženih držav članic, in dodatnega člana, sicer 

Se šteie 
J » da je kvalificirana večina dosežena. 
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Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, ko Svet ne odloča na predlog Komisije ali ministra 

za zunanje zadeve Unije, je zahtevana kvalificirana večina najmanj 72% članov Sveta, ki 

predstavljajo udeležene države članice, ki imajo skupaj najmanj 65% prebivalstva teh držav. 

III. DEL 

6. ČLEN 

Ta protokol se nanaša tudi na ukrepe, ki ostanejo v veljavi v skladu s IV-438. členom Ustave in ki 

je bil vsebovan v Protokolu o stališču Danske, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti, pred začetkom veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo. 

7. ČLEN 

1., 2. in 3. člen tega protokola se ne uporabljajo za ukrepe, ki določajo tretje države, katerih 

državljani morajo imeti ob prehodu zunanjih meja držav članic vizum, ali za ukrepe glede enotne 

oblike vizumov. 



IV. DEL 

8. ČLEN 

danska lahko v skladu s svojimi ustavnimi določbami kadar koli obvesti druge države članice, da 

ne več v celoti ali delno uporabljati tega protokola. V tem primeru bo Danska v celoti uporabila 

Vse ustrezne veljavne ukrepe, ki so bili sprejeti v okviru Unije. 

9. ČLEN 

(1) Danska lahko kadarkoli in ne glede na prejšnji člen v skladu s svojimi ustavnimi določbami 

^adno obvesti druge države članice da, z veljavnostjo od prvega dne v mesecu po uradnem 

obvestilu, določbe I. dela tega protokola sestavljajo prilogo. V takem primeru se 5. do 9. členi tega 

P^tokola ustrezno preštevilčijo. 

^ Šest mesecev po datumu začetka veljavnosti uradnega obvestila iz prejšnjega odstavka celoten 
chengenski pravni red in ukrepi, ki so bili sprejeti kot nadgrajevanje tega pravnega reda, ki so bili 
0 takrat zavezujoči za Dansko kot mednarodnopravna obveznost, postanejo del prava Unije. 
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PRILOGA 

1.ČLEN 

V skladu s 3. členom te priloge, Danska ne sodeluje pri sprejemanju ukrepov Sveta, predlaganih na 

podlagi IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave. Soglasje članov Sveta, razen predstavnika danske 

vlade, je potrebno za tiste sklepe Sveta, ki je potrebno za sprejetje soglasja. 

Za namene tega člena je kvalificirana večina najmanj 55% članov Sveta, ki predstavljajo udeležene 

države članice, ki imajo skupaj najmanj 65% prebivalstva teh držav. 

Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitev, mora vključevati najmanj minimalno število članov 

Sveta, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva udeleženih držav članic, in dodatnega člana, sicer 

se šteje, daje kvalificirana večina dosežena. 

Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, ko Svet ne odloča na predlog Komisije, je zahtevana 

kvalificirana večina najmanj 72% članov Sveta, ki predstavljajo udeležene države članice, ki imajo 

skupaj najmanj 65% prebivalstva teh držav. 
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2. ČLEN 

Na podlagi 1. člena in ob upoštevanju 3., 4. in 6. člen te priloge, za Dansko niso zavezujoče niti se 

2ftnjo ne uporabljajo določbe in ukrepi, sprejeti na podlagi IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave, 

določbe mednarodnih sporazumov, ki jih je Unija sklenila na podlagi navedenega poglavja, pa tudi 

°dločbe Sodišča Evropske unije glede razlage takih določb ali ukrepov. Te določbe, ukrepi ali 

°dločbc v ničemer ne vplivajo na pristojnosti, pravice in obveznosti Danske; prav tako te določbe, 

ukrepi ali odločbe, kolikor se uporabljajo za Dansko, v ničemer ne vplivajo na pravni red Skupnosti 

ln ^nije niti niso sestavni del prava Unije. 

3. ČLEN 

^ Danska lahko v treh mesecih po predstavitvi predloga ali pobude Svetu na podlagi IV. 

P°8lavja III. naslova III. dela Ustave pisno uradno obvesti predsednika Sveta,, da želi sodelovati pri 

sPrejetju in uporabi predlaganega ukrepa, kar seji nato tudi dovoli 

Če ob sodelovanju Danske ukrepa iz prejšnjega odstavka ni mogoče sprejeti v ražumnem 

f°'CU' lahko Svet sprejme ukrep iz prejšnjega odstavka v skladu s 1. členom te priloge brez 

odelovanja Danske. V takem primeru se uporabi prejšnji člen. 
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4. ČLEN 

' Danska lahko kadarkoli po sprejetju ukrepa, na podlagi IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave, 

uradno obvesti Svet in Komisijo o svoji nameri, da želi sprejeti ta ukrep. V tem primeru se smiselno 

uporabi postopek iz prvega odstavka II1-420. člena Ustave 

5. ČLEN 

(1) Uradno obvestilo iz prejšnjega člena se predloži najpozneje šest mesecev po končnem 

sprejetju ukrepa o razvoju schengenskega pravnega reda. 

Če Danska uradnega obvestila glede ukrepa, ki nadgrajuje schengenski pravni red, ne predloži v 

skladu s 3. in 4. členom te priloge, države članice, za katere je tak ukrep zavezujoč, in Danska, 

proučile ukrepe, ki jih je treba sprejeti. 

(2) Uradno obvestilo na podlagi 3. in 4. člena te priloge, ki se nanaša na ukrepe o razvoju 

schengenskega pravnega reda, se šteje za nepreklicno uradno obvestilo na podlagi 3. člena te 

priloge glede na vse druge predloge ali pobude, namenjene za nadgradnjo tega ukrepa, kolikor tak 

predlog ali pobuda nadgrajuje schengenski pravni red. 

6. ČLEN 

Če je za Dansko v primerih, naštetih v tem delu, ukrep, ki gaje Svet sprejel na podlagi IV. poglaVJ3 

III. naslovu HI. dela , zavezujoč, se ustrezne določbe Ustave uporabljajo za Dansko v zvezi z 

zadevnim ukrepom. 



7. ČLEN 

Pfpf«.:.:- s \ 

Če za Dansko ukrep, sprejet na podlagi IV. poglavja III. naslova III. dela Ustave, ni zavezujoč, ne 

"osi nobenih finančnih posledic tega ukrepa, razen stroškov, ki nastanejo za poslovanje institucij, 

razen če Svet soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom, ne odloči drugače. 
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21. PROTOKOL 

O ZUNANJIH ODNOSIH DRŽAV ČLANIC 

GLEDE PREHODA 

ZUNANJIH MEJA 

poročevalec, št. 4/11 254 
17- la' 



VISOKE POGODBENICE SO SE - 

UPOŠTEVANJU potrebe držav članic, da zagotovijo učinkovito kontrolo na svojih zunanjih 
nieJah, kadar je to primerno, v sodelovanju s tretjimi državami - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priloga k Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

EDINI ČLEN 

Določbe o ukrepih glede prehoda zunanjih meja iz točke b) drugega odstavka III-265. člena Ustave, 

ne bivajo na pristojnost držav članic, da se s tretjimi državami pogaja ali z njimi sklepa 
sPorazume, kolikor so ti sporazumi v skladu s pravom Unije in drugimi ustreznimi mednarodnimi 
sPorazumi. 

> 

1? 
'teh 
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22. PROTOKOL 

O AZILU 

ZA DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC 

poročevalec, št. 4/11 256 



vISOKE POGODBENICE SO SE - 

GLEDE NA TO, da Unija v skladu s prvim odstavkom 1-9. člena Ustave priznava pravice, 

svoboščine in načela, opredeljena v Listini o temeljnih pravicah; 

KER so, v skladu s tretjim odstavkom 1-9. člena Ustave, temeljne pravice, kakršne zagotavlja 

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot splošna načela 
Sestavni del prava Unije; 

KER je Sodišče Evropske unije pristojno za zagotovitev tega, da Unija pri razlagi in uporabi prvega 
ln tretjega odstavka 1-9. člena Ustave upošteva pravo; 

vpp 
mora v skladu s 1-58. členom Ustave vsaka evropska država ob vložitvi prošnje za članstvo v 

'-''tiji upoštovati vrednote, navedene v 1-2. členu Ustave; 

^ UPOŠTEVANJU tega, da I-59. člen Ustave vzpostavlja mehanizem za mirovanje nekaterih 
Pravic, če država članica huje in vztrajno krši te vrednote; 

SKLICEVANJU na poseben status in varstvo, ki ju uživa vsak državljan države članice kakor 

di državljan Unije in ki ju zagotavljajo države članice v skladu z določbami II. naslova I. dela in 

* naslova III. dela Ustave; 
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OB UPOŠTEVANJU, da Ustava vzpostavlja območje brez notranjih meja in vsakemu državljanu 

Unije zagotavlja pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic; 

V ŽELJI preprečiti, da bi se institut azila uporabljal za drugačne namene, kakor je bilo predvideno; 

KER ta protokol upošteva namen in cilje Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 o statusu 

beguncev - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priloga k Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

Zaradi ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin v državah članicah Evropske unije se države 

članice za vse pravne in praktične namene glede azilnih zadev med seboj obravnavajo kot varne 

države izvora. Zato se lahko vsaka prošnja za azil, ki jo vloži državljan ene od držav članic, v drug1 

državi članici upošteva ali sprejme v postopek le v naslednjih primerih: 

a) če država članica, katere državljan je prosilec, uporabi določbe 15. člena Evropske 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter sprejme ukrepe, na podlag1 

katerih obveznosti iz te konvencije na njenem ozemlju ne veljajo; 

EDINI ČLEN 
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če je bil sprožen postopek iz prvega in drugega odstavka 1-59. člena Ustave in dokler Svet ali, 

kjer je to primerno, Evropski Svet o tem ne sprejme evropskega sklepa glede države članice, 

katere državljan je prosilec; 

če je Svet sprejel evropski sklep v skladu s prvim odstavkom 1-59. člena Ustave glede države 

članice, katere državljan je prosilec ali če je Evropski svet sprejel evropski sklep v skladu z 

drugim odstavkom 1-59. člena Ustave glede države članice, katere državljan je prosilec; 

če država članica sprejme enostranski sklep glede prošnje državljana druge države članice; v 

takšnem primeru se nemudoma obvesti Svet; pri obravnavanju prošnje se izhaja iz domneve, 

daje očitno neutemeljena, ne da bi pri tem kakor koli in ne glede na primer vplivali na 

pristojnost odločanja države članice. 
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23. PROTOKOL 

O STALNEM STRUKTURNEM SODELOVANJU, 

VZPOSTAVLJENIM NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 1-41. ČLENA IN III-312. ČLENA 

USTAVE 
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Visoke pogodbenice so se - 

OB UPOŠTEVANJU šestega odstavka 1-41. člena in 111-312. člena Ustave, 

SKLICEVANJU na dejstvo, da Unija uresničuje skupno zunanjo in varnostno politiko na 

Podlagi doseženega pri vse bolj usklajenem delovanju držav članic, 

OB SKLICEVANJU na dejstvo, daje skupna varnostna in obrambna politika sestavni del skupne 

Zunanje in varnostne politike; da Unija z njo dobiva operativne zmogljivosti, oprte na civilna in 
v°jaška sredstva; da Unija lahko ta sredstva uporabi zunaj Unije v okviru nalog iz III-309. člena 

Ustave za ohranjanje miru, preprečevanje sporov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli 

Ustanovne listine Združenih narodov; daje k izvajanju nalog treba pristopiti z uporabo 

Zrn°gljivosti, ki jih zagotovijo države članice v skladu z načelom "enovitosti sil", 

°B SKLICEVANJU na dejstvo, da skupna varnostna in obrambna politika ne vpliva na posebno 
naravo varnostne in obrambne politike določenih držav članic, 

OB SKLICEVANJU na dejstvo, da skupna varnostna in obrambna politika Unije upošteva 

°^Veznosti iz Severnoatlantske pogodbe tistih držav članic, ki vidijo uresničevanje svoje skupne 

^rambe v Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, ki je še naprej temelj skupne obrambe njenih 

Član' lc ter je združljiva s skupno varnostno in obrambno politiko, vzpostavljeno v tem okviru, 

VpKEPRičANJU , da bo odločnejša vloga Unije v varnostnih in obrambnih zadevah prispevala k 

'a'n°sti Prenovljenega Atlantskega zavezništva v skladu z dogovorom, znanim kot "Berlin plus", 

C 
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ODLOČENE poskrbeti za to, da bo Unija sposobna v celoti prevzemati odgovornosti v mednarodni 

skupnosti, 

Z UGOTOVITVIJO, da Organizacija Združenih narodov lahko zahteva pomoč Unije pri nujnem 

izvajanju nalog na podlagi VI in VII. poglavja Ustanovne listine Združenih narodov, 

Z UGOTOVITVIJO, da bo krepitev skupne varnostne in obrambne politike od držav članic terjala 

prizadevanja na področju zmogljivosti, 

ZAVEDAJOČ SE, da začetek nove stopnje v razvoju skupne varnostne in obrambne politike 

predpostavlja odločne napore zadevnih držav članic, 

OB SKLICEVANJU na pomen polne vključenosti ministra za zunanje zadeve Unije v dejavnosti, 

povezane s stalnim strukturnim sodelovanjem - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki se priložijo k Ustavi za Evropo: 

1. ČLEN 

Stalno strukturno sodelovanje iz šestega odstavka 1-41. člena Ustave je odprto vsaki državi članici, 

ki se zaveže od dneva začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo: 
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a) bolj intenzivno razvijati lastne obrambne sposobnosti z razvojem nacionalnih prispevkov in 

sodelovanja, kjer je to primerno, v večnacionalnih silah, v glavnih evropskih programih za 

opremo in v dejavnosti Agencije za področje razvoja obrambnih zmogljivosti, raziskav, 

nabave in oborožitve (Evropska obrambna agencija), in 

k) da bo najpozneje do 2007 sposobna zagotoviti, na nacionalni ravni ali kot sestavni del 

večnacionalnih skupin sil, namenske bojne enote za načrtovane naloge, strukturirane na 

taktični ravni kot taktične grupacije, s podpornimi elementi, vključno s transportom in 

logistiko, ki bodo v roku 5 do 30 dni sposobne izvesti naloge iz 111-309. člena Ustave, 

predvsem kot odgovor na zahteve Organizacije Združenih narodov, in ki bodo oskrbovane za 

začetno obdobje 30 dni, ki se ga lahko podaljša na najmanj 120 dni. 

2. ČLEN 

Za H uosego ciljev iz prejšnjega člena, se države članice, ki sodelujejo v stalnem strukturnem 

s°delovanju, zavežejo, da bodo: 

sodelovale od začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo, da bi dosegle odobrene cilje 

glede višine investicijskih odhodkov za obrambno opremo, in te cilje redno preverjale v luči 

varnostnega okolja in mednarodnih obveznosti Unije; 
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b) med seboj, kolikor je mogoče, prilagodile svoje obrambne sisteme, zlasti z usklajevanjem 

ugotavljanja vojaških potreb, združevanjem in morebitnim specializiranjem svojih obrambnih 

sredstev in zmogljivosti ter spodbujanjem sodelovanja na področjih usposabljanja in logistike; 

c) sprejele konkretne ukrepe za spodbujanje razpoložljivosti, medobratovalnosti, prožnosti in 

sposobnosti razmeščanja sil, zlasti z oblikovanjem skupnih ciljev glede uporabe sil, vključno 

z možnim pregledom nacionalnih postopkov odločanja; 

d) sodelovale, da bi zagotovile sprejem potrebnih ukrepov, vključno z večdržavnim pristopom, 

in ne glede na delovanje v okviru Organizacije Sevemoatlantske pogodbe, za nadomestitev 

primanjkljaja, zaznanega v okviru "Mehanizma razvoja zmogljivosti"; 

e) sodelovale, kjer je to primerno, pri razvoju večjih skupnih ali evropskih programov za opremo 

v okviru Evropske obrambne agencije. 

Evropska obrambna agencija prispeva k redni oceni prispevkov sodelujočih držav članic glede 

zmogljivosti, predvsem prispevkov v skladu z merili, ki jib je potrebno vzpostaviti med drugim na 

podlagi prejšnjega člena, in o tem poroča vsaj enkrat letno. Ocena lahko služi kot podlaga za 

priporočila in evropske sklepe Sveta, sprejete v skladu s III-312. členom Ustave. 

3. ČLEN 
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24. PROTOKOL 

O DRUGEM ODSTAVKU 1-41. ČLENA USTAVE 
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VISOKE POGODBENICE SO SE - 

OB ZAVEDANJU potrebe po izvajanju določb drugega odstavka 1-41. člena Ustave v polnem 

obsegu, 

OB ZAVEDANJU, da politika Unije v skladu z drugim odstavkom 1-41. člena Ustave ne vpliva na 

posebno naravo varnostne in obrambne politike posameznih držav članic in upošteva obveznosti iz 

Severnoatlantske pogodbe tistih držav članic, ki vidijo uresničevanje svoje skupne obrambe v 

Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, ter daje združljiva s skupno varnostno in obrambno 

politiko, vzpostavljeno v tem okviru - 

DOGOVORILE o naslednji določbi, ki je priložena Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

Unija skupaj z Zahodnoevropsko unijo pripravi ureditev za okrepljeno sodelovanje med njima. 

EDINI ČLEN 
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25. PROTOKOL 

O UVOZU NAFTNIH PROIZVODOV, 

RAFINIRANIH NA NIZOZEMSKIH ANTILIH, 

V EVROPSKO UNIJO 
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VISOKE POGODBENICE SO SE - 

V ŽELJI da bi podrobneje določile ureditev blagovne menjave, ki se uporablja za uvoz naftnih 

pioizvodov, rafiniranih na Nizozemskih Antilih, v Unijo - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

1.ČLEN 

Ta protokol se uporablja za naftne proizvode po tarifnih številkah 27.10, 27.11, 27.12 (parafin in 

vosek iz nafte), ex 27.13 ( parafinski odpadki) in 27.14 (vosek z bituminoznih materialov) 

kombinirane nomenklature, uvoženih za potrošnjo v državah članicah. 

2. ČLEN 

Države članice se obvezujejo, da bodo za naftne proizvode, rafinirane na Nizozemskih Antilih, 

odobrile carinske ugodnosti, ki izhajajo iz pridružitve Nizozemskih Antilov k Uniji pod pogoji, 

predvidenimi s tem protokolom. Te določbe veljajo ne glede na to, kakšne predpise so prvotno 

uporabljale države članice. 
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3. ČLEN 

(1) Če Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo ugotovi, da uvoz naftnih 

Proizvodov, rafiniranih na Nizozemskih Antilih, v Unijo v skladu z ureditvijo iz prejšnjega člena 

Povzroča dejanske težave na trgu ene ah več držav članic, sprejme evropski sklep, v katerem odloči, 

da zadevne države uvedejo, povečajo ali ponovno uvedejo carine, ki veljajo za ta uvoz v takem 

°bsegu in za obdobje, potrebno za soočenje s temi razmerami. Stopnje tako uvedenih, povečanih ali 

Ponovno uvedenih carin ne smejo presegati carin, ki se uporabljajo za iste proizvode za 
lretje države. 

^ Določbe4z prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo v vseh primerih, ko uvoz naftnih 

Pr°izvodov, rafiniranih na Nizozemskih Antilih, v Unijo doseže dva milijona ton letno. 

Svet je obveščen o evropskih sklepih, ki jih sprejme Komisija v skladu s prvim in drugim 

°dstavkom tega člena, in o zavrnitvi zahtev posamezne države članice. Svet lahko o njih razpravlja 
a zahtevo države članice, prevzame odgovornosti in kadar koli sprejme evropski sklep, s katerim 

^ h sPrerneni ali ponovno uvede. 

I? 
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4. ČLEN 

(1) Če država članica oceni, da uvoz naftnih proizvodov, rafiniranih na Nizozemskih Antilih, ki 

se izvaja neposredno ali prek druge države članice v skladu z ureditvijo iz 2. člena tega protokola, 

povzroča dejanske težave na njenem trgu in daje za soočenje z njimi nujno takojšnje ukrepanje, 

lahko samostojno odloči, da za ta uvoz uvede carine, katerih stopnja ne sme presegati carin, ki se 

uporabljajo za iste proizvode za tretje države. O tej odločitvi obvesti Komisijo, ki v enem mesecu 

sprejr ie evropski sklep, v katerem odloči, ali lahko državp te ukrepe ohrani, ali jih mora spremeniti 

ali odpravite. Za takšno odločitev Komisije se uporablja tretji odstavek prejšnjega člena. 

(2) Če uvoz naftnih proizvodov, rafiniranih na Nizozemskih Antilih, ki se izvaja neposredno ali 

prek oruge države članice v skladu z ureditvijo iz 2. člena tega protokola v eno ali več držav članic, 

v enem koledarskem letu presega količine, navedene v prilogi tega protokola, velja, da so ukrepi, ki 

jih v skladu s prejšnjim odstavkom morebiti sprejmejo ta ali te države članice za tekoče leto, 

zakoniti. Potem, ko se prepriča, da so bile predvidene količine dosežene, Komisija sprejete ukrepe 

spiejme v vednost. V tem primeru druge države o tem ne obvestijo Sveta. 

5. ČLEN 

Če se Linija odloči uvesti količinske omejitve za uvoz naftnih proizvodov katerega koli porekla, se 

te omejitve lahko enako uporabljajo tudi za uvoz teh proizvodov, ki izvirajo z Nizozemskih Antil°v- 

V tem primeru se Nizozemskim Antilom zagotovi preferencialna obravnava glede na tretje države- 
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6. ČLEN 

(1) Svet lahko po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Komisijo soglasno revidira 2. do 5. 

c'en tegfi protokola ob sprejetju skupne definicije izvora za naftne proizvode s poreklom iz tretjih in 

Pndruženih držav ali ob sprejetju sklepov v okviru skupne trgovinske politike za zadevne proizvode 
al' ob oblikovanju skupne energetske politike. 

(2) Vendar je treba ob taki reviziji za Nizozemske Antife v vsakem primeru ohraniti prednosti 

er>aKovrednega obsega v ustrezni obliki in za količino najmanj dveh milijonov in pol ton naftnih 

Pro'zvoSov. 

^ Obveznosti Unije glede prednosti enakovrednega obsega iz prejšnjega odstavka se po potrebi 
lahu 0 razporedijo po državah, ob upoštevanju količin, navedenih v prilogi tega protokola. 

7. ČLEN 

Ko; misijo se zaradi izvajanja tega protokola zadolži, da spremlja razvoj uvoza naftnih proizvodov, 

afiniranih na Nizozemskih Antilih, v države članice. Države članice v skladu z upravnim 

^ st°pkom, ki ga priporoči Komisija, sporočijo vse koristne informacije Komisiji, ki zagotovi 

jihovo razšiijanje. 
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PRILOGA 

Za izvajanje drugega odstavka 4. člena tega protokola so visoke pogodbenice sklenile, da se 

količina 2 milijona ton antilskih naftnih proizvodov razdeli med države članice na naslednji način: 

Nemčija 625 000 ton 

Belgijsko-luksemburška ekonomska unija 200 000 ton 

Francija 75 000 ton 

Italija 100 000 ton 

Nizozemska 1 000 000 ton 
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26. PROTOKOL 

O PRIDOBITVI NEPREMIČNIN 

NA DANSKEM 
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VISOKE POGODBENICE SO SE - 

Z ŽELJO urediti nekatere posebne probleme, ki se nanašajo na Dansko - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, priloženih Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

EDINI ČLEN 

Ne glede na določbe Ustave lahko Danska ohrani obstoječo zakonodajo o pridobitvi sekundarnih 

prebivališč. 

\ 
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27 PROTOKOL 

O SISTEMU JAVNE RADIOTELEVIZIJE 

V DRŽAVAH ČLANICAH 
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VISOKE POGODBENICE SO SE - 

OB UPOŠTEVANJU neposredne povezanosti sistema javne radiotelevizije v državah članicah z 

demokratičnimi, socialnimi in kulturnimi potrebami vsake družbe in potrebo po ohranitvi medijske 

pluralnosti - 

DOGOVORILE o naslednjih razlagalnih določbah, ki so priložene Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

Določbe Ustave ne vplivajo na pristojnost držav članic glede financiranja storitev javne 

radiotelevizije, če je takšno financiranje odobreno radiotelevizijskim zavodom za opravljanje javne 

službe, kakor jo naloži, opredeli in organizira vsaka država članica, in če ne vpliva na trgovinske 

pogoje in konkurenco v Uniji do te mere, da bi bilo to v nasprotju s skupnimi interesi, pri čemer je 

treba upoštevati zagotavljanje teh javnih storitev. 

EDINI ČLEN 
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28.' PROTOKOL 

O III-214. ČLENU USTAVE 
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VISOKE POGODBENICE SO SE 

DOGOVORILE o naslednji določbi, ki je priložena Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

EDINI ČLEN 

V IIL214. členu Ustave dodatki iz poklicnega sistema sqcialne varnosti niso plačila, če in kolikor se 

nanašajo na obdobja zaposlitve pred 17. majem 1990, razen pri delavcih ali tistih, ki omenjene 

dodatke zahtevajo in so pred tem datumom vložili tožbo ali sprožili enakovreden postopek po 

veljavnem nacionalnem pravu. 
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29. PROTOKOL 

O EKONOMSKI, SOCIALNI IN TERITORIALNI POVEZANOSTI 
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VISOKE POGODBENICE SO SE - 

OB UPOŠTEVANJU, da 1-3. člen Ustave vključuje cilj spodbujati ekonomsko, socialno in 

teritorialno povezanost in solidarnost med državami članicami ter daje v točki c) drugega odstavka 

1-14. člena Ustave ekonomska, socialna in teritorialna povezanost našteta med področji deljene 

pristojnosti Unije; 

OB UPOŠTEVANJU, da vse določbe 3. oddelka III. poglavja III. dela Ustave o ekonomski, 

socialni in teritorialni povezanosti dajejo pravno podlago za utrditev in nadaljnji razvoj dejavnosti 

Unije na tem področju, in predvsem ustanovitev sklada; 

OB SKLICEVANJU na to, da III-223. člen Ustave predvideva ustanovitev Kohezijskega sklada; 

OB UGOTAVLJANJU, da Evropska investicijska banka posoja visoke in čedalje višje zneske v 

korist revnejših regij; 

GLEDE NA željo po večji prožnosti ureditve za dodeljevanje sredstev iz strukturnih skladov; 

GL£.DE NA željo po določanju različnih ravni udeležbe Unije pri programih in projektih v 

nekaterih državah; 

GLEDE NA predlog, da se pri sistemu virov lastnih sredstev bolj upošteva sorazmerna uspešnost 

držav članic - 
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GOVORILE o naslednjih določbah, ki so priloga k Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

EDINI ČLEN 

) Države članice ponovno potijujejo, daje spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne 

Povezanosti bistvenega pomena za polni razvoj in trajen uspeh Unije. 

0\ 
Države, clanice ponovno potijujejo svoje prepričanje, da bi morali strukturni skladi še naprej 

rnet' P°membno vlogo pri doseganju ciljev Unije na področju povezanosti. 

[ ^ Države članice ponovno potijujejo svoje prepričanje, da bi morala Evropska investicijska 
banka • naprej namenjati večino svojih sredstev za spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne 
p yezanosti, in izjavljajo, da so pripravljene ponovno preučiti potrebe Evropske investicijske banke 

kapitalu takoj, ko bo to za ta namen potrebno. 

Države članice se strinjajo, da Kohezijski sklad zagotavlja finančne prispevke Unije za 
P °Jekte na področju okolja in vseevropskih omrežij v tistih državah članicah z BNP na prebivalca, 

^jSim od 90 % povprečja Unije, ki imajo program za izpolnjevanje ekonomskih konvergenčnih 

^ iz III-184. člena Ustave. 

(5) 
Države Članice izražajo svoj namen dopustiti večjo stopnjo prožnosti pri dodeljevanju 

12 strukturnih skladov za specifične potrebe, ki niso predvidene v sedanji ureditvi 

burnih skladov. 

3n 
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(6) Države članice izražajo svojo pripravljenost določiti različne ravni udeležbe Unije pri 

programih in projektih strukturnih skladov, da bi se tako izognile prevelikemu naraščanju 

proračunskih odhodkov v manj uspešnih državah članicah. 

(7) Države članice priznavajo, daje treba redno spremljati napredek pri doseganju ekonomske, 

socialne in teritorialne povezanosti ter izražajo svojo pripravljenost preučiti vse potrebne ukrepe v 

tej zvezi. 

(8) Države članice izražajo svoj namen bolj upoštevati sposobnost posameznih držav članic, da 

prispevajo v sistem virov lastnih sredstev, in za manj uspešne države članice preučiti, kako 

popraviti nazadujoče elemente v sedanjem sistemu virov lastnih sredstev. 
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30. PROTOKOL 

O POSEBNI UREDITVI ZA GRENLANDIJO 
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VISOKE POGODBENICE SO SE 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

EDINI ČLEN 

(1) Obravnava pri uvozu proizvodov grenlandskega porekla v Unijo, za katere velja skupna tržna 

ureditev za ribiške proizvode, ob upoštevanju mehanizmov skupne tržne ureditve vključuje 

oprostitev plačila carin in dajatev z enakim učinkom ter izključuje količinske omejitve ali ukrepe z 

enakim učinkom, če so možnosti dostopa do grenlandskih ribolovnih območij, priznane Uniji na 

podlagi sporazuma med Unijo in pristojnim organom za Grenlandijo, za Unijo zadovoljive. 

(2) Ukrepi v zvezi z uvoznim režimom za proizvode iz prejšnjega odstavka, se sprejmejo v skladu 

s postopki iz III-231. člena Ustave. 
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31. PROTOKOL 

O ČLENU 40.3.3 IRSKE USTAVE 
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VISOKE POGODBENICE SO SE 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priloga k Pogodbi o Ustavi za Evropo ter Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo: 

EDINI ČLEN 

Nobena določba Pogodbe o Ustavi za Evropo ali pogodb ali aktov, ki to pogodbo spreminjajo ali 

dopolnjujejo, ne vpliva na uporabo člena 40.30.3 irske ustave na Irskem. 

I 
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32. PROTOKOL 

O DRUGEM ODSTAVKU 1-9. ČLENA USTAVE O PRISTOPU 

UNIJE K EVROPSKI KONVENCIJI O VARSTVU 

ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 

287 poročevalec, št. 4/11 



VISOKE POGODBENICE SO SE 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki se priložijo Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

1.ČLEN 

Sporazum o pristopu Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (*• nadaljevanju "Evropska konvencija") iz drugega odstavka 1-9. člena Ustave vsebuje 

določbe za ohranitev posebnih značilnosti Unije in prava Unije, zlasti glede na: 

a) posebne ureditve za možnost sodelovanja Unije v nadzornih telesih Evropske konvencije; 

b) potrebne mehanizme za zagotavljanje, da so postopki s strani držav nečlanic in posamezne 

tožbe ustrezno naslovljeni bodisi zoper države članice in/ali Unijo. 

2. ČLEN 

Sporazum iz prejšnjega člena zagotovi, da pristop ne vpliva na pristojnosti Unije in njenih institucij' 

Sporazum mora zagotoviti, da nobena njegova določba ne vpliva na poseben položaj držav članic v 

odnosu do Evropske konvencije, zlasti v zvezi z njenimi protokoli, ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice ne glede na na Evropsko konvencijo v skladu z njenim 15. členom, in na pridržke k 

Evropski konvenciji, ki so jih dale države članice v skladu z njenim 57. členom. 
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3. ČLEN 

^°bena določba sporazuma iz 1. člena tega protokola, ne sme vplivati na drugi odstavek 111-375. 

člena Ustave. 
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33. PROTOKOL 

O AKTIH IN POGODBAH, KI SO DOPOLNILI ALI SPREMENILI 

POGODBO O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI IN 

POGODBO O EVROPSKI UNIJI 
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V1S0KE POGODBENICE SO SE - 

OB UPOŠTEVANJU, da prvi odstavek IV-437. člena Ustave razveljavlja Pogodbo o ustanovitvi 

Evropske skupnosti in Pogodbo o Evropski uniji ter akte in pogodbe o njunih dopolnitvah ali 

spremembah, 

UPOŠTEVANJU, da je treba pripraviti seznam aktov in pogodb iz prvega odstavka IV-437. 

člena Ustave, 

OB UPOŠTEVANJU, daje treba vključiti vsebino določb člena 9(7) Amsterdamske pogodbe, 

B SKLICEVANJU na dejstvo, da Akt o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s 

sPlošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ostane v veljavi - 

OGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo: 

1.ČLEN 

Razveljavijo se naslednji akti in pogodbe, ki so dopolnili ali spremenili Pogodbo o 

stanovitvi Evropske skupnosti: 

Protokol z dne 8. aprila 1965 o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti, ki je priložen 

Pogodbi o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije (UL L št. 152, z dne 13. 7. 1967, 

str. 13); 
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b) Pogodba z dne 22. aprila 1970, ki spreminja nekatere proračunske določbe pogodb o 

ustanovitvi Evropskih skupnosti ter Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije 

Evropskih skupnosti (UL L št. 2, z dne 2. 1. 1971, str. 1); 

c) Pogodba z dne 22. julija 1975, ki spreminja nekatere finančne določbe pogodb o ustanovitvi 

Evropskih skupnosti ter Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih 

skupnosti (UL L št. 359, z dne 31. 12. 1977, str. 4); 

d) Pogodba z dne 10. julija 1975, ki spreminja nekatere določbe Protokola o Statutu Evropske 

investicijske banke (UL L št. 91, z dne 6. 4. 1978, str. 1); 

e) Pogodba z dne 13. marca 1984, ki glede Grenlandije spreminja pogodbe o ustanovitvi 

Evropskih skupnosti (UL L št. 29, z dne 1.2. 1985, str. 1); 

f) Enotni evropski akt z dne 17. februarja 1986 in 28. februaija 1986 (UL L št. 169, z dne 29. 6. 

1987, str. 1); 

g) Akt z dne 25. marca 1993 o dopolnitvi Protokola o Statutu Evropske investicijske banke, ki 

pooblašča svet guvernerjev za ustanovitev Evropskega investicijskega sklada (UL L št. 173, z 

dne 7. 7. 1994, str. 14); 

h) Sklep Sveta 2003/223/ES v sestavi voditeljev držav ali vlad z dne 21. marca 2003 o 

spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne 

banke (UL L št. 83, z dne 1. 4. 2003, str. 66). 

(2) Amsterdamska pogodba z dne 2. oktobra 1997, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji. 

Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, se razveljavi (UL C 

št. 340, z dne 10. 11. 1997, str. 1). 
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) Pogodba iz Niče z dne 26. februaija 2001, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o 

ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, se razveljavi (UL C 80, 

10-3. 2001, str. 1). 

2. ČLEN 

) Ne glede na uporabo III-432. člena Ustave in člena 189 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 

Pnosti za atomsko energijo predstavniki vlad držav članic v medsebojnem soglasju sprejmejo 

Podpise, ki so potrebni za ureditev nekaterih posebnih težav Velikega vojvodstva Luksemburg, 

stalih z oblikovanjem enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti. 

o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, 

Pnl°Zen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L št. 278, z dne 8. 10. 1976, str. 1) ostane v 

CljaVl v ot>liki, veljavni ob začetku veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo. Ta akt se zaradi 

kladitve z Ustavo spremeni na naslednji način: 

^ člen 1(3) se 

sPrememba ne vpliva na slovensko besedilo; 

C) v v členu 6(2) se črtajo besede "z dne 8. aprila 1965"; besedi "Evropskih skupnosti" se 

nad°mestita z besedama "Evropske unije"; 

d) v rugi alinei člena 7(1) se besede "Komisije Evropskih skupnosti" nadomestijo z besedama 

Evropske komisije"; 

I? ' Id t], 
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e) 

O 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

i) 

v tretji alinei člena 7(1) se besede "Sodišča Evropskih skupnosti ali Sodišča prve stopnje" 

nadomestijo z besedami "Sodišča Evropske unije"; 

v peti alinei člena 7(1) se besede "Računskega sodišča Evropskih skupnosti" nadomestijo z 

besedami "Računskega sodišča Evropske unije"; 

v šesti alinei člena 7(1) se besede "varuha človekovih pravic Evropskih skupnosti" 

nadomestijo z besedami "evropskega varuha človekovih pravic"; 

v sedmi alinei člena 7(1) se besede "Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti 

za atomsko energijo" nadomestijo z besedama "Evropske unije"; 

v deveti alinei člena 7(1) se besede "na podlagi Pogodb o ustanovitvi Evropske gospodarske 

skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo" nadomestijo z besedami "na podlagi 

Pogodbe o Ustavi za Evropo in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 

energijo"; beseda "Skupnosti" pa se nadomesti z besedo "Unije"; 

*' enajsti alinei člena 7(1) se besede "institucij Evropskih skupnosti ali z njimi povezanih 

specializiranih organov ali Evropske centralne banke" nadomestijo z besedami "organov, 

uradov in agencij Evropske unije"; 

alinee člena 7(1) postanejo točke a) do k); 

v drugem pododstavku člena 7(2) alinei tega pododstavka postaneta točki a) in b); 
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m) V drugem pododstavku člena 11(2) se beseda "Skupnosti" nadomesti z besedo "Uniji"; beseda 

"določi" se nadomesti z besedami "sprejme evropski sklep in določi"; besedi "prejšnjim 

pododstavkom" pa se nadomestita z besedama "prvim pododstavkom"; 

) v členu 11(3) se del stavka "brez poseganja v člen 139 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 

skupnosti" nadomesti z besedami "ne glede na 111-336. člen Ustave"; 

°) v členu 14 se besede "jih Svet na predlog" nadomesti z "Svet na pobudo", za besedo 

sprejme" pa se doda naslednje besedilo "potrebne evropske uredbe ali sklepe". 
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34. PROTOKOL 

O PREHODNIH DOLOČBAH V ZVEZI Z 

INSTITUCIJAMI IN ORGANI UNIJE 
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vISOKE POGODBENICE SO SE - 

GLEDE NA TO, da je treba zaradi ureditve prehoda z Evropske unije, ustanovljene s Pogodbo o 

Evropski uniji in Evropski skupnosti na njuno naslednico Evropsko unijo, ustanovljeno s Pogodbo o 

Ustavi za Evropo, določiti prehodne določbe, ki se bodo uporabljale do začetka veljavnosti vseh 

določb Ustave in aktov, potrebnih za njihovo izvajanje - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o 

ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo: 

I. NASLOV 

DOLOČBE O EVROPSKEM PARLAMENTU 

1.ČLEN 

Evropski svet dovolj zgodaj pred volitvami v Evropski parlament 2009 v skladu z drugim 

Podstavkom prvega odstavka 1-20. člena Ustave sprejme evropski sklep o sestavi Evropskega 

Parlamenta. 
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(2) Med parlamentarnim mandatom 2004-2009 ustrezata sestava in število predstavnikov 

Evropskega parlamenta, izvoljenih v vsaki državi članici, sestavi in številu, ki obstajata na dan 

začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo, pri čemer je število predstavnikov naslednje: 

Belgija 

Češka republika 

Danska 

Nemčija 

Estonija 

Grčija 

Španija 

Francija 

Irska 

Italija 

Ciper 

Latvija 

Litva 

Luksemburg 

Madžarska 

Malta 

Nizozemska 

Avstrija 

Poljska 

Portugalska 

Slovenija 

Slovaška 

Finska 

Švedska 

Združeno kraljestvo 

24 

24 

14 

99 

6 

24 

54 

78 

13 

78 

6 

9 

13 

6 

24 

5 

27 

18 

54 

24 

7 

14 

14 

19 

78 



II. NASLOV 

DOLOČBE O EVROPSKEM SVETU 

IN SVETU MINISTROV 

2. ČLEN 

(1) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 1-25. člena Ustave o določitvi kvalificirane 
Vecine v Evropskem svetu in Svetu začnejo veljati 1. novembra 2009 po volitvah v Evropski 

Parlament 2009, v skladu z drugim odstavkom 1-20. člena Ustave. 

(2) Ne glede na četrti odstavek 1-25. člena Ustave, ostanejo v veljavi naslednje določbe do 31. 

°ktobra 2009: 
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Za odločitve Evropskega sveta in Sveta, za katere je potrebna kvalificirana večina, se glasovi članov 

ponderirajo na naslednji način: 

Belgija 

Češka republika 

Danska 

Nemčija 

Estonija 

Grčija 

Španija 

Francija 

Irska 

Italija 

Ciper 

Latvija 

Litva 

Luksemburg 

Madžarska 

Malta 

Nizozemska 

Avstrija 

Poljska 

Portugalska 

Slovenija 

Slovaška 

Finska 

Švedska 

Združeno kraljestvo 

12 

12 

7 

29 

4 

12 

27 

29 

7 

29 

4 

4 

7 

4 

12 

3 

13 

10 

27 

12 

4 

7 

7 

10 

29 



Za sprejetje odločitev je potrebnih najmanj 232 glasov za, ki predstavljajo večino članov, kadar 

Ustava določa, da morajo biti sprejete na predlog Komisije. V drugih primerih je za sprejetje 

odločitev potrebnih najmanj 232 glasov za, ki predstavljajo najmanj dve tretjini članov. 

Član Evropskega sveta ali Sveta lahko zahteva, da se, kadar Evropski svet ali Svet sprejema akt s 

kvalificirano večino, preveri, ali države članice, ki tvorijo to kvalificirano večino, predstavljajo 
najmanj 62 % celotnega prebivalstva Unije. Če se izkaže, da temu ni tako, se akt ne sprejme. 

(3) Ob vsakem nadaljnjem pristopu se prag iz prejšnjega odstavka izračuna tako, da se zagotovi, 

prag kvalificirane večine, izražen z glasovi, ne presega tistega, ki izhaja iz preglednice v Izjavi o 

Širitvi Evropske unije v Sklepni listini Konference, ki je sprejela Pogodbo iz Niče. 

(4) Določbe naslednjih členov začnejo veljati 1. novembra 2009: 

tretji, četrti in peti pododstavek tretjega odstavka 1-44. člena Ustave; 

drugi in tretji pododstavek petega odstavka 1-59. člena Ustave 

drugi pododstavek četrtega odstavka 1-60. člena Ustave 

tretji in četrti pododstavek četrtega odstavka III-179. člena Ustave 

tretji in četrti pododstavek šestega odstavka III-184. člena Ustave 

301 poročevalec, št. 4/11 



tretji in četrti pododstavek sedmega odstavka III-184. člena Ustave 

- drugi in tretji pododstavek drugega odstavka III-194. člena Ustave 

- drugi in tretji pododstavek tretjega odstavka III-196. člena Ustave 

drugi in tretji pododstavek četrtega odstavka III-197. člena Ustave 

- tretji pododstavek drugega odstavka III-198. člena Ustave 

- tretji in četrti pododstavek tretjega odstavka III-312. člena Ustave 

- tretji in četrti pododstavek četrtega odstavka III-312. člena Ustave 

- drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena, in drugi, tretji in četrti pododstavek prvega 

odstavka 3. člena Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede politik 

mejnih kontrol, azila in priseljevanja ter pravosodnega sodelovanju v civilnih zadevah 

in policijskega sodelovanja 

- drugi, tretji in četrti odstavek 1. člena in tretji, četrti in peti odstavek 5. člena Protokola 

o stališču Danske. 

Do 31. oktobra 2009 se v primerih, ko vsi člani Sveta ne glasujejo, in sicer v primerih iz členov, 

naštetih v prejšnjem pododstavku, kvalificirana večina opredeli kot enak delež ponderiranih glasov 

in enak delež števila članov Sveta ter po potrebi enak odstotek prebivalstva zadevnih držav članic, 

kakor je določeno v drugem odstavku tega člena. 
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3. ČLEN 

D° začetka veljavnosti evropskega sklepa iz sedmega odstavka 1-24. člena Ustave se lahko Svet 

sestaja v sestavah, določenih v drugem in tretjem odstavku 1-24. člena Ustave ter v drugih sestavah, 

katerih seznam se določi z evropskim sklepom Sveta za splošne zadeve, ki odloči z navadno večino. 

III. NASLOV 

DOLOČBE O KOMISIJI, 

VKLJUČNO Z MINISTROM ZA ZUNANJE ZADEVE UNIJE 

4. ČLEN 

Čl ' v 3111 komisije, ki opravljajo funkcijo na dan začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo, še 
naPrej opravljajo to funkcijo do izteka njihovega mandata. Vendar pa na dan imenovanja ministra 

Za ZUnanJe zadeve Unije, mandat člana, ki ima enako državljanstvo kot minister za zunanje zadeve 

Preneha. 
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IV. NASLOV 

DOLOČBE O GENERALNEM SEKRETARJU SVETA, 
VISOKEM PREDSTAVNIKU ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO 

IN O NAMESTNIKU GENERALNEGA SEKRETARJA SVETA 

5. ČLEN 

Mandata generalnega sekretarja Sveta, visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno 

politiko in namestnika generalnega sekretaija Sveta se iztečeta na dan začetka veljavnosti Pogodbe 

o Ustavi za Evropo. Svet imenuje generalnega sekretaija v skladu z drugim odstavkom III-344. 

člena Ustave. 

J 
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V. NASLOV 

DOLOČBE O POSVETOVALNIH ORGANIH 

6. ČLEN 

začetka veljavnosti evropskega sklepa iz III-386. člena Ustave je razdelitev članov Odbora regij 

'ednja: 

Belgija 12 

Češka republika 12 

Danska 9 

Nemčija 24 

Estonija 7 

Grčija 12 

Španija 21 

Francija 24 

Irska 9 

Italija 24 

Ciper 6 

Latvija 7 

Litva 9 

Luksemburg 6 

Madžarska 12 

Malta 5 

Nizozemska 12 

Avstrija 12 
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Poljska 21 

Portugalska 12 

Slovenija 7 

Slovaška 9 

Finska 9 

Švedska 12 

Združeno kraljestvo 24 

7. ČLEN 

Do začetka veljavnosti evropskega sklepa iz III-389. člena Ustave je razdelitev članov Ekonomsko* 

socialnega odbora naslednja: 

Belgija 12 

Češka republika 12 

Danska 9 

Nemčija 24 

Estonija 7 

Grčija 12 

Španija 21 

Francija 24 

Irska 9 

Italija 24 

Ciper 6 

Latvija 7 

Litva 9 
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Luksemburg 6 

Madžarska 12 

Malta 5 

Nizozemska 12 

Avstrija 12 

Poljska 21 

Portugalska 12 

Slovenija 7 

Slovaška 9 

Finska 9 

Švedska 12 

Združeno kraljestvo 24 
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35. PROTOKOL 

O FINANČNIH POSLEDICAH IZTEKA POGODBE 

O EVROPSKI SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO 

TER O RAZISKOVALNEM SKLADU ZA PREMOG IN JEKLO 

4 

( 
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v'SOKE POGODBENICE SO SE - 

OB SKLICEVANJU na to, da so bila vsa sredstva in obveznosti Evropske skupnosti za premog in 

Jeklo, obstoječa na dan 23. julija 2002, prenesena na Evropsko skupnost 24. julija 2002. 

OB UPOŠTEVANJU želje, da se ta sredstva uporabijo za raziskave v sektorjih, ki so povezani s 

Premogovništvom in jeklarsko industrijo ter ob upoštevanju potrebe, da se v tej zvezi predvidijo 

nekaten posebni predpisi - 

D(xjovorile o naslednjih določbah, priloženih Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

1.ČLEN 

^ Neto vrednost sredstev in obveznosti Evropske skupnosti za premog in jeklo, prikazanih v 

'an°i stanja Evropske skupnosti za premog in jeklo z dne 23. julija 2002, se ob upoštevanju 
0rebitnega povečanja ali zmanjšanja zaradi likvidacijskih postopkov obravnava kot sredstva 

Je> namenjena za raziskave v sektorjih, povezanih s premogovništvom in jeklarsko industrijo, 

menovana "Evropska skupnost za premog in jeklo v likvidaciji". Ob zaključku likvidacije se 

^stva imenujejo "Sredstva Raziskovalnega sklada za premog in jeklo". 

Prihodki iz teh sredstev, imenovani "Raziskovalni sklad za premog in jeklo", se v skladu z 

°čbami tega protokola in akti, sprejetimi na njegovi podlagi, uporabljajo izključno za raziskave 
toijih, povezanih s premogovništvom in jeklarsko industrijo, ki potekajo zunaj raziskovalnega 

''"nega programa. 

'tet) i 
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2. ČLEN 

(1) Evropski zakon, ki ga sprejme Svet, določi vse potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola, 

vključno z bistvenimi načeli. Svet odloča po pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta. 

(2) Svet na predlog Komisije sprejme evropske uredbe ali sklepe, s katerimi določi večletne 

finančne smernice za upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo ter tehnične 

smernice za raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Svet odloča po 

posvetovanju z Evropskim parlamentom. 

Razen če ni v tem protokolu in aktih, sprejetih na njegovi podlagi, določeno drugače, se uporabljajo 

določbe Ustave. 

3. ČLEN 
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36. PROTOKOL, 

KI SPREMINJA POGODBO O USTANOVITVI 

EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 
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VISOKE POGODBENICE SO SE- 

OB ZAVEDANJU potrebe, da morajo določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 

atomsko energijo ostati v polni veljavi, 

V ŽELJI prilagoditi to pogodbo novim pravilom, ki jih je vzpostavila Pogodba o Ustavi za Evropo, 

zlasti na institucionalnem in finančnem področju - 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Ustavi za Evropo in'spreminjajo 

Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo na naslednji način: 

1.ČLEN 

Ta protokol spreminja Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v 

nadaljevanju Pogodba o ESAE) v različici, ki velja na dan začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za 

Evropo. 

Ne glede na določbe IV-437. člena Pogodbe o Ustavi za Evropo in ne glede na druge določbe tega 

protokola, se ohranijo pravni učinki sprememb Pogodbe o ESAE, opravljenih na podlagi pogodb m 

aktov, razveljavljenih v skladu s IV-347. členom Pogodbe o Ustavi za Evropo ter pravni učinki 

veljavnih aktov, sprejetih na podlagi Pogodbe o ESAE. 
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2. ČLEN 

Naslov III Pogodbe o ESAE "Institucionalne določbe" se nadomesti z: "Institucionalne in finančne 

določbe". 

3. ČLEN 

2ačetku naslova III Pogodbe o ESAE se vstavi naslednje novo poglavje: 

'Poglavje i 

UpORABA NEKATERIH DOLOČB POGODBE O USTAVI ZA EVROPO 

^LEN 106 A 

1-19. do 1-29., 1-31. do 1-39. člen, 1-49. in 1-50. člen, 1-53. do 1-56., 1-58. do 1-60., III-330. do 

!I" 372- člen, III-374. in III-375. člen, III-378. do III-381. člen, III-384. in III-385. člen, III-389. do 
In"392-» III-395. do III-410., III-412. do III-415. člen, III-427., III-433., IV-439. in IV-443. člen 

°§odbe o Ustavi za Evropo se uporabljajo za to pogodbo. 

2- V u • okviru te pogodbe se sklicevanja na Unijo in Ustavo v določbah iz prejšnjega odstavka in 

'°čbah protokolov, priloženih Pogodbi o Ustavi za Evropo in tej pogodbi, štejejo za sklicevanja 
h-, p 

°Psko skupnost za atomsko energijo in to Pogodbo. 



3. Določbe Pogodbe o Ustavi za Evropo ne vplivajo na določbe te pogodbe." 

4. ČLEN 

V naslovu 111 Pogodbe o ESAE se poglavja 1, II in III preštevilčijo v II, III in IV. 

5. ČLEN 

(1) Člen 3, členi 107 do 132, členi 136 do 143, členi 146 do 156, členi 158 do 163, členi 165 do 

170, členi 173, 173A in 175, členi 177 do 179a, člena 180b in 181, členi 183, 183A, 190 in 204 

Pogodbe o ESAE se razveljavijo. 

(2) Protokoli, predhodno priloženi Pogodbi o ESAE, se razveljavijo. 

6. ČLEN 

Naslov IV Pogodbe o ESAE "Finančne določbe" se nadomesti z naslovom: "Posebne finančne 

določbe". 
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7. ČLEN 

O V tretjem odstavku člena 38 in tretjem odstavku člena 82 Pogodbe o ESAE se sklicevanje na 

člena 141 in 142 nadomesti s sklicevanjem na 111-360. člen oziroma 111-361. člen Ustave. 

(2) V členu 171(2) in členu 176(3) Pogodbe o ESAE se sklicevanje na člen 183 nadomesti s 

sklicevanjem na III-412. člen Ustave. 

^ V členu 172(4) Pogodbe o ESAE se sklicevanje na člen 177(5) nadomesti s sklicevanjem na 
Il!-404. člen Ustave. 

^ V členih 38, 82, 96 in 98 Pogodbe o ESAE se beseda "direktiva" nadomesti z besedama 

evropska uredba". 

V Pogodbi o ESAE se beseda "odločba" nadomesti z besedama "evropski sklep", razen v 

'er|ih 18, 20 in 23 ter prvem odstavku člena 53 ter v primerih, ko odločbo sprejme Sodišče 

^Vr°pske unije. 

^ V Pogodbi o ESAE se poimenovanje "Sodišče" nadomesti s poimenovanjem "Sodišče 
Vr°pske unije". 



8. ČLEN 

Člen 191 Pogodbe o ESAE se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"ČLEN 191 

Skupnost uživa na ozemlju držav članic privilegije in imunitete, ki jih potrebuje za opravljanje 

svoje naloge, pod pogoji iz Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije." 

9. ČLEN 

Člen 198 Pogodbe o ESAE se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"ČLEN 198 

Razen, če ni določeno drugače, se določbe te pogodbe uporabljajo za evropska ozemlja držav Članic 

in za neevropska ozemlja v njihovi pristojnosti. 

Uporabljajo se tudi za evropska ozemlja, za katerih zunanje odnose je odgovorna država članica. 

Določbe te pogodbe se uporabljajo za Alandske otoke s posebno ureditvijo, ki je bila prvotno 

predvidena v pogodbi iz točke d) drugega odstavka IV-437. člena Pogodbe o Ustavi za Evropo in ^ 

je bila vključena v Protokol k pogodbam in aktom o pristopu Kraljevine Danske, Irske in 

Združenega Kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Helenske republike, Kraljevine Španije in 

Portugalske republike ter Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske. 
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glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena velja naslednje: 

a) ta pogodba se ne uporablja za Ferske otoke in za Grenlandijo; 

b) ta pogodba se ne uporablja za suverene cone Združenega kraljestva Velike Britanije in 

Severne Irske na Cipru; 

c) ta pogodba se ne uporablja za tiste čezmorske dežele in ozemlja, ki imajo posebne odnose z 

Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske in ki niso vključena na seznam iz 

Priloge II k Pogodbi o Ustavi za Evropo; 

^ ta pogodba se uporablja za Kanalske otoke in otok Man le, kolikor je to potrebno za izvajanja 

ureditve, kije za te otoke prvotno predvidena v pogodbi iz točke a) drugega odstavka IV-437. 

člena Pogodbe o Ustavi za Evropo in ki je bila vključena v Protokol k pogodbam in aktom o 

Pnstopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, 

Helenske republike, Kraljevine Španije in Portugalske republike ter Republike Avstrije, 

Republike Finske in Kraljevine Švedske.". 

10. ČLEN 

en 206 Pogodbe o ESAE se nadomesti z naslednjim besedilom: 

206 

§ku 
P°°st lahko z eno ali več državami ali mednarodnimi organizacijami sklepa sporazume o 

^itvi, ki vključujejo vzajemne pravice in obveznosti ter skupne ukrepe in posebne postopke. 

'/9 0i 
Uar2005 
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Take sporazume sklene Svet soglasno po posvetovanju z Eviopskim parlamentom. 

Kadar ti sporazumi zahtevajo spremembe te pogodbe, je treba te najprej sprejeti v skladu s 

postopkom iz IV-443. člena Pogodbe o Ustavi za Evropo." 

11. ČLEN 

V členu 225 Pogodbe o ESAE se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Enako verodostojna so besedila pogodbe v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, 

grškem, irskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, portugalskem, 

slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku.". 

12. ČLEN 

Prihodki in odhodki Evropske skupnosti za atomsko energijo, razen prihodkov in odhodkov 

Agencije za oskrbo in skupnih podjetij, se prikažejo v proračunu Unije. 



PRILOGE K 

POGODBI O 

USTAVI ZA EVROPO 
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PRILOGA I 

SEZNAM 

IZ III-226. ČLENA USTAVE 

- 1 - 

Številka 

-2- 

Bruseljske 

nomenklature 

Poimenovanje 

POGLAVJE 1 

POGLAVJE 2 

POGLAVJE 3 

POGLAVJE 4 

POGLAVJE 5 

05.04 

05.15 

Užitno meso in drobovina 

Ribe, raki in mehkužci 

Mleko in mlečni izdelki; ptičja jajca; naravni med 

Čreva, mehur in želodec živali (razen rib), celi ali 

v kosih 

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu' 

mrtve živali iz 1. ali 3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano 
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-1 - 

Številka 

Bruseljske 

nomenklature 

2- 

Poimenovanje 

P°GLAVJE 6 

P°GLAVJE 7 

P°GLAVJE 8 

poglavje 9 

p°glavje 10 

p°glavje i i 

P°GLAVje 12 

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje 

in okrasno listje 

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji 

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenic 

Kava, čaj in začimbe, razen mate čaja (št. 09.03) 

Žita 

Proizvodi mlinske industrije; slad in škrob; gluten; insulin; 

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; 

industrijske in zdravilne rastline; slama in krma 

P°GLAV. JE 13 

ex- 13.03 Pektin 
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-1 - 

Številka 

Bruseljske 

nomenklature 

-2- 

Poimenovanje 

POGLAVJE 15 

15.01 

15.02 

15.03 

15.04 

15.07 

15.12 

15.13 

15.17 

Masti in druge prašičje maščobe, stiskane ali topljene; 

perutninske maščobe, stiskane ali topljene 

Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, surove ali 

topljene (vključno "premier jus") 

Stearin iz užitne prašičje masti; stearin iz olj; olje iz užitne 

prašičje masti; oleomargarina; margarina, neemulgirani, 

nemešani ali kako drugače pripravljeni 

Masti in olja rib ali morskih sesalcev, prečiščene ali neprečiščene 

Nehlapna rastlinska olja, tekoča ali trdna, surova, rafinirana ali prečiš*^3 

Živalske in rastlinske masti in olja, 

hidrogenirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nepredelani 

Margarine, preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora 

Odpadki iz predelave masti ali olj ali voskov 

živalskega ali rastlinskega izvora 
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-1 - 

Številka 

Bruseljske 

nomenklature 

-2- 

Poimenovanje 

POGLAVJE 16 Izdelki iz mesa, rib, rakov ali mehkužcev 

pOGLAVJE 17 

17.01 

17.02 

17.03 

17.05(*) 

poglavje i 8 

18.01 

18.02 

Sladkor iz sladkorne pese in sladkornega trsa, v trdnem 

stanju 

Drugi sladkorji; sirupi; umetni med in mešanice umetnega in naravnega 

medu; karamelni sladkor 

Melase, z dodatkom ali brez dodatka barvil 

Sladkorji, sirupi in melase, z dodatki za aromatiziranje ali barvili, razen 

sadnih sokov, ki vsebujejo poljubno maso dodanega sladkorja 

Kakavova zrna, cela ali zlomljena, surova ali pražena 

Kakavove lupine, olupki, kožice in odpadki 



-1- -2- 

Številka 

Bruseljske Poimenovanje 

nomenklature 

POGLAVJE 20 Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin 

POGLAVJE 22' 

22.04 Grozdni mošt, delno fermentiran, katerega fermentacija je ustavljena brez 

dodajanja alkohola 

22.05 Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena 

brez dodajanja alkohola 

22.07 Jabolčnik, hruškovec, medica in druge fermentirane pijače 

ex. 22.08(*) Etanol in destilirane pijače, denaturirane in 

ex. 22.09(*) nedenaturirane, s katero koli vsebnostjo etanola, 

pridelane iz kmetijskih proizvodov iz te priloge, 

razen žganj, likerjev in drugih alkoholnih pijač in 

mešanih alkoholnih pripravkov - esenc - za proizvodnjo pijač 

ex. 22.10(*) Kis in nadomestki kisa 



-1 - 

Številka 

Bruseljske 

nomenklature 

-2- 

Poimenovanje 

pOGLAVJE 23 Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali 

P°GLAVJE 24 

24.01 Nepredelani tobak; tobačni odpadki 

P°GLAVJE 45 

45.01 

P°GLAVje 54 

Pluta, naravna, surova ali enostavno predelana, odpadki plute; zdrobljena, 

drobljena ali zmleta pluta 

54.01 

p°glav JE 57 

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; predivo in 

odpadki iz teh vlaken (vključno z odpadki preje 

in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) 

57.01 Konoplja (Cannabis sativa), surova ali predelana, toda 

nepredena; predivo in odpadki iz teh vlaken (vključno z 

odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) 

(*) ~ 
^ evi'ka dodana s Členom 1 Uredbe št. 7 Sveta Evropske gospodarske skupnosti z dne 18. 

eCembra 1959 (UL 7, 30.1.1961, str. 71/61). 



PRILOGA II 

ČEZMORSKE DEŽELE IN OZEMLJA, 

ZA KATERE SE UPORABLJAJO DOLOČBE 

IV. NASLOVA III. DELA USTAVE 

- Grenlandija, 

- Nova Kaledonija in pridružena območja, 

- Francoska Polinezija, 

- Francoska južna in antarktična ozemlja, 

- Walliški in Futunski otoki, 

- Mayotte, 

- Saint Pierre in Miquelon, 

- Aruba, 

- Nizozemski Antili: 

- Bonaire, 

- Cura?ao, 

- Saba, 

- Sint Eustatius, 

- Sint Maarten, 

- Anguilla, 

Kajmanski otoki, 

- Falklandski otoki, 

- Južna Georgia in otoki Južni Sandwich, 

- Montserrat, 

- Pitcaim, 

Sveta Helena in pridružena območja, 

Britansko antarktično ozemlje, 



Britansko ozemlje Indijskega oceana, 

Otoki Turks in Caicos, 

Britanski Deviški otoki, 

Bermudi. 
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El texto que prccede ej copia autenticada dcl original del Tratado por el que se establece una Constituci6n para Europa, firmado en 
Roma el 29 de octubre de 2004 y depositado en los aichivos del Gobiemo de la Republica Italiana. 

Pfedchizejici text je ovtfenym opisem prvopisu Smlouvy o Ustavi pro Evropu, podepsanć v Rlmć dne 29. ttjna 2004 a uložene v 
archivu vlady Italske republikv. 

Ovenstiende tekst er en bekraeftet genpart af original teksten til Traktaten om en forfatning for Europa, undertegnet i Rom den 
29. Oktober 2004 og deponeret i Den Italienske Republiks regerings arkiver. 

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift der Urschrift des ara 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten und im Archiv 
der Regierung der Italienischen Republik hinterlegten VerCrags uber eine Verfassung fflr Europa. 

Eelnev tekst on 29. oktoobril 2004. aastal Roomas alla kirjutatud ja Itaalia Vabariigi valitsusele hoiule antud Euroopa pfihiseaduse 
lepingu originaali tSestatud koopia. 

To xpoTjyou[i£vo Kzi^evo axcnzXti Ejtiruptojiivo mcpifjei; ovrtrpcupo tou apeotorujtou trn; luvOrpais vo. tri 6ćamaii Euvnrrparo? fl? 
Eupcarri? 7tou \mrrf>a<pr\ oni Punu otf. 29 Ocrcogpiou 2004 sai icatareOnicE crto apxeio tu? Kvf)£pvf|aEti>? ni? Itatacrj? AiijiOicp0™1^ 

The preceding text is a certified true copv of the original of the Treaty establishing a Constimrion for Europe, signed in Rome on 
29 October 2004 and deposited in the archives of the Government of the ltalian Republic. 

Le texte qui precćde est une copie certifiee conforme & l'exemplaire du traite ćtablissant une Constitution pour I "Europe, signe a 
Rome le 29 octobre 2004 et depose dans les archives du gouvemement de la Republique italienne. 

Is e ata sa teacs roimhe seo coip dhilis dheimhnithe den scribhinn bhunaidh den Conradh a bhunaionn Bunreacht don Eoraip. ama 
shiniu san R6imh ar an 29 Samhain 2004 agus ama thaisceadh i gcartlann Rialtas Phoblacht na hlodiile. 

II testo precedente e una copia autenticata dell'originale del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmalo a Roma in data 
29 ottobre 2004 e depositato negli arehivi del Governo della Repubblica italiana 

Šis teksts ir originSleksemplJra apliecinžta kopija LTgumam par Konstituciju Eiropai, kas parakstlts Romi, 2004. gada 29. oktobri 
deponSts ItSlijas Republikas valdlbas arhlvos. 

Pirtniau i5destytas tekstas yra Sutarties del Konstitucijos Europai, pasiraSytos 2004 m. spalio 29 d. Romoje ir deponuotos Italijos 
Respublikoš Vyriausybfcs archyvuose, originalaus egzemplioriaus parvirtinta tikra kopija 

A fenti szčveg hiteles masolata a Romaban 2004. oktćber 29-en alilrt, ćs az Olasz Kfiztarsasžg K o rman v a irattiraban letetbe 
helvezett, europai alkotmAnyt Ićtretiozasirćl sz616 szerzodes eredeti szOvegenek. 

It-test ta' qabel huwa kopja vera anestata ta' 1-original tat-Trattat li jistabbilixxi Kosti tuzzjoni ghall-Ewropa, iffinnat fRuma fid-dis* 
u ghoxrin j um ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha u depozita! fl-arkivji tal-Gvem tar-Repubblika Taljana. 

De bovenstaande tekst is een voor eensluidend gewaarmerkt afcchrift van het oorspronkelijke exemplaar van het op 29 oktober 200* 
te Rome ondertekende en in het archief van de Regering van de ltaliaanse Republiek neergelegde Verdrag tot vaststelling van een 
Grondvvet voor Europa. 

Powyžszy tekst stanovvi uwierzytelniaj^c^ kopi? oryginalu Traktatu ustanawiaj^cego Konstytucj? dla Europy, podpisanego * R#0" 
w dniu 29 paždziemika 2004 r. i zlozonego do depozytu w archiwum Rz^du Republiki W1oskiej. 

O texto anterior i uma c6pia autenticada do original do Tratado que estabelece uma ConsrituifJo para a Europa, assinado em Romi 

aos 29 de Outubro de 2004 e depositado nos arquivos do Govemo da Republica Italiana 

Predchadzajuci text je overenou kbpiou originalu Zmluvy o Ustave pre Eur6pu, podpisanej v Rime 29. okt6bra 2004 a uloienej v 

archivoch Talianskej republiky. 

Zgornje besedilo je overjena kopija izvirnika Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki je bila podpisana v Rimu dne 29. oktobri 2004 m 
deponirana v arhivu vlade Italijanske republike. 

Edella oleva teksti on oikeaksi todistettu jiljennfis alkuperiisestž sopimuksesta Euroopan perustuslaista, joka on allekii^oite®1 

Roomassa 29 piivSnS lokakuuta 2004 ja talletettu Italian lasa val lan hallituksen ariastoon. 

Den foregiende texten ir en bestyrkt kopia av originalet tili FOrdraget om upprattande av en konsritution ftr Europa, underted®*1 

Rom den 29 oktober 2004 och deponerat i arkiven hos Republiken Italiens regering. 
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SLUTAKT 
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SKLEPNA LISTCNA 



KONFERENCA PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, sklicana v Bruslju, dne 30. 
Septembra 2003, z namenom, da bi v medsebojnem soglasju sprejeli Pogodbo o Ustavi za Evropo, 

je sprejela naslednja besedila: 

Pogodba o Ustavi za Evropo 

Protokoli, priloženi Pogodbi o Ustavi za Evropo 

1- Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji 

2. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 

3- Protokol o statutu Sodišča Evropske unije 

4- Protokol o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke 

Protokol o statutu Evropske investicijske banke 

Protokol o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb 

Evropske unije 

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

Protokol o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega 

kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Helenske republike, Kraljevine Španije in 

Portugalske republike ter Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske 
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9. Protokol o Pogodbi ter o Aktu o pristopu Češke republike, Republike Estonije, 

Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike 

Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike 

10. Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem 

11. Protokol o konvergenčnih merilih 

12. Protokol o Euroskupini 

> 
13. Protokol o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velike Britanije m 

Severne Irske glede ekonomske in monetarne unije 

14. Protokol o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko, glede ekonomske in 
♦ 

monetarne unije 

15. Protokol o nekaterih nalogah nacionalne banke Danske 

16. Protokol o sistemu franka v Pacifiški finančni skupnosti 

17. Protokol o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije 

18. Protokol o uporabi nekaterih vidikov III-130. člena Ustave za Združeno kraljestvo in 

Irsko 



19. Protokol o stališču Združenega kraljestva in Irske glede politik mejnih kontrol, azila in 

priseljevanja ter pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah in policijskem 

sodelovanju 

20. Protokol o stališču Danske 

21 • Protokol o zunanjih odnosih držav članic glede prehoda zunanjih meja 

22. Protokol o azilu za državljane držav članic 

23. Protokol o stalnem strukturnem sodelovanju, vzpostavljenem na podlagi šestega 

odstavka 1-41. člena in 111-312. člena Ustave 

24. Protokol o drugem odstavku Ml. člena Ustave 

Protokol o uvozu naftnih proizvodov, rafiniranih na Nizozemskih Antilih, v Evropsko 

Unijo 

Protokol o pridobitvi nepremičnin na Danskem 

27 
Protokol o sistemu javne radiotelevizije v državah članicah 

Protokol o III-214. členu Ustave 

29 n 
• Protokol o ekonomski, socialni in teritorialni povezanosti 



30. Protokol o posebni ureditvi za Grenlandijo 

31. Protokol o členu 40.3.3 irske ustave 

32. Protokol o drugem odstavku 1-9. člena Ustave o pristopu Unije k Evropski konvenciji o 

človekovih pravicah 

33. Protokol o aktih in pogodbah, ki dopolnjujejo ali spreminjajo Pogodbo o ustanovitvi 

Evropske skupnosti in Pogodbo o Evropski uniji 

34. Protokol o prehodnih določbah za institucije in organe Evropske unije 

35. Protokol o finančnih posledicah izteka Pogodbe o Evropski skupnosti za premog in 

jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo 

36. Protokol o spremembah Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti za atomsko energij0 

III. Priloge k Pogodbi o Ustavi za Evropo: 

1. • Priloga I: Seznam iz III-226. člena Ustave 

2. Priloga II: Čezmorske dežele in ozemlja, za katere se uporabljajo določbe IV. nasl°va 

III. dela Ustave 



Konferenca je sprejela naslednje izjave, ki so priložene tej sklepni listini: 

Izjave o določbah Ustave 

1 • Izjava o 1-6. členu 

2. Izjava o drugem odstavku 1-9. člena 

3- Izjava o 1-22., 1-27. in 1-28. členu 

4- Izjava o sedmem odstavku 1-24. člena o sklepu Evropskega sveta o predsedovanju Svetu 

5- Izjava o 1-25. členu 

Izjava o 1-26. členu 

^ Izjava o 1-27. členu 

Izjava o 1-36. členu 

Izjava o 1-43. in III-329. členu 

*Izjava o 1-51. členu 

^ * ■ Izjava o 1-57. členu 



12. Izjava o pojasnilih v zvezi z Listino o temeljnih pravicah 

13. Izjava o III-116. členu 

14. Izjava o 111-136. in III-267. členu 

15. Izjava o III-160. in III-322. členu 

16. Izjava o točki c) drugega odstavka III-167. člena 

17. Izjava o III-184. členu 

18. Izjava o III-213. členu 

19. Izjava o III-220. členu 

20. Izjava o III-243. členu 

21. Izjava o III-248. členu 

22. Izjava o III-256. členu 

23. Izjava o drugem pododstavku prvega odstavka III-273. člena 

24. Izjava o III-296. členu 
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25. Izjava o III-325. členu o pogajanjih in sklepanju mednarodnih sporazumov držav članic 

v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice 

26. Izjava o četrtem odstavku III-402. člena 

27. Izjava o III-419. členu 

28. Izjava o sedmem odstavku IV-440. člena 

29. Izjava o drugem odstavku IV-448. člena 

30. Izjava o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo 

g 
Izjave o protokolih, priloženih Ustavi 

Izjave o Protokolu o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega 

kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Helenske republike, Kraljevine Španije in 

Portugalske republike ter Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske. 

^ I • Izjava o Alandskih otokih 

32. Izjava o Laponcih 
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Izjave o Protokolu o Pogodbi ter Aktu o pristopu Češke republike, Republike Estonije, 

Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, 

Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike 

33. Izjava o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Seveme Irske na 

Cipru 

34. Izjava Komisije o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 

Irske na Cipru 

35. Izjava o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi 

36. Izjava o tranzitu oseb po kopnem med območjem Kaliningrada in drugimi deli Ruske 

federacije 

37. Izjava o enoti 1 in enoti 2 jedrske elektrarne Bohunice VI na Slovaškem 

38. Izjava o Cipru 

39. Izjava o Protokolu o Danski 

40. Izjava o Protokolu o prehodnih določbah v zvezi z institucijami in organi Unije 

41. Izjava o Italiji 
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Konferenca seje tudi seznanila z naslednjimi izjavami, ki so priložene tej sklepni listini: 

42. Izjava Kraljevine Nizozemske o 1-55. členu 

43. Izjava Kraljevine Nizozemske o IV-440. členu 

44. Izjava Zvezne republike Nemčije, Irske, Republike Madžarske, Republike Avstrije in 

Kraljevine Švedske 

45. Izjava Kraljevine Španije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

46. Izjava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o opredelitvi izraza 

"državljani" 

Izjava Kraljevine Španije o opredelitvi izraza "državljani" 

48. Izjava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o volilni pravici za 

volitve v Evropski parlament 

Izjava Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih 

Izjava Republike Latvije in Republike Madžarske o črkovanju imena enotne valute v 

Pogodbi o Ustavi za Evropo 

hi) i 
0a^005 
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VSEBrNA 

A. Izjave o določbah Ustave 

1. Izjava o 1-6. členu 

2. Izjava o drugem odstavku 1-9. člena 

3. Izjava o 1-22., 1-27. in 1-28. členu 

4. Izjava o sedmem odstavku 1-24. člena o sklepu Evropskega sveta o predsedovanju Svetu 

5. Izjava o 1-25. členu 

6. Izjava o 1-26. členu 

7. Izjava o 1-27. členu 

0 

8. Izjava o 1-36. členu 

9. Izjava o 1-43. in III-329. členu 

10. Izjava o 1-51. členu 

11. Izjava o 1-57. členu 
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12. Izjava o pojasnilih v zvezi z Listino o temeljnih pravicah 

13. Izjava o III-116. členu 

14. Izjava o III-136. in III-267. členu 

15. Izjava o III-160. in III-322. členu 

16. Izjava o točki c) drugega odstavka III-167. člena 

17. Izjava o III-184. členu 

18. Izjava o III-213. členu 

19- Izjava o III-220. členu 

20- Izjava o III-243. členu 

21 • Izj ava o III-248. členu 

22- Izjava o III-256. členu 

• Izjava o drugem pododstavku prvega odstavka III-273. člena 

24- Izjava o III-296. členu 

2<r 
• Izjava o III-325. členu o pogajanjih in sklepanju mednarodnih sporazumov držav članic 

v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice 
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26. Izjava o četrtem odstavku III-402. člena 

27. Izjava o 111-419. členu 

28. Izjava o sedmem odstavku IV-440. člena 

29. Izjava o dragem odstavku IV-448. člena 

30. Izjava o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo 

B. Izjave o protokolih, priloženih Ustavi 

Izjave o Protokolu o pogodbah in aktih o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega 

kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Helenske republike, Kraljevine Španije in 

Portugalske republike ter Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske. 

31. Izjava o Alandskih otokih 

32. Izjava o Laponcih 

Izjave o Protokolu o Pogodbi ter Aktu o pristopu Češke republike, Republike Estonije> 

Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, 

Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike 
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33. Izjava o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na 

Cipru 

34. Izjava Komisije o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 

Irske na Cipru 

35. Izjava o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi 

36. Izjava o tranzitu oseb po kopnem med območjem Kaliningrada in drugimi deli Ruske 

federacije 

37. Izjava o enoti 1 in enoti 2 jedrske elektrarne Bohunice VI na Slovaškem 

38. Izjava o Cipru 

39. Izjava o Protokolu o Danski 

• Izjava o Protokolu o prehodnih določbah v zvezi z institucijami in organi Unije 

Izjava o Italiji 
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Izjave držav članic: 

42. Izjava Kraljevine Nizozemske o 1-55. členu 

43. Izjava Kraljevine Nizozemske o IV-440. členu 

44. Izjava Zvezne republike Nemčije, Irske, Republike Madžarske, Republike Avstrije m 

Kraljevine Švedske 

45. Izjava Kraljevine Španije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

46. Izjava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o opredelitvi izraza 

"državljani" 

47. Izjava Kraljevine Španije o opredelitvi izraza "državljani" 

48. Izjava Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o volilni pravici za 

volitve v Evropski parlament 

49. Izjava Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih 

50. Izjava Republike Latvije in Republike Madžarske o črkovanju imena enotne valute v 

Pogodbi o Ustavi za Evropo 

poročevalec, št. 4/11 344 



A. IZJAVE O 

DOLOČBAH USTAVE 

1. Izjava o 1-6. členu 

Konferenca ugotavlja, da določbe 1-6, člena odražajo obstoječo sodno prakso Sodišča Evropskih 

skupnosti in Sodišča prve stopnje. 

2. Izjava o drugem odstavku 1-9. člena 

K°nferenca se strinja, da se pristop Unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih 

°boščinah uredi tako, da se ohranijo posebne značilnosti prava Unije. S tem v zvezi Konferenca 

stavlja, da obstaja redni dialog med Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za 

'Ovekove pravice; ta dialog se lahko okrepi s pristopom Evropske unije k tej Konvenciji. 

3. Izjava o 1-22., 1-27. in 1-28. členu 

p •. - 
^ 12biranju oseb, pozvanih k opravljanju funkcij predsednika Evropskega sveta, predsednika 

^sije in ministra za zunanje zadeve Unije, je treba ustrezno upoštevati potrebo po spoštovanju 

S^fske in demografske raznolikosti Unije in njenih držav članic. 
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4. Izjava o sedmem odstavku 1-24. člena 

o sklepu Evropskega sveta o predsedovanju Svetu 

"Konferenca izjavlja, da bi Svet moral začeti s pripravo evropskega sklepa o izvajanju evropskega 

sklepa Evropskega sveta o izvrševanju predsedovanja Svetu takoj po podpisu Pogodbe o Ustavi za 

Evropo in podati politično soglasje v šestih mesecih. Osnutek evropskega sklepa Evropskega sveta, 

ki bo sprejet na dan začetka veljavnosti omenjene Pogodbe, je naveden spodaj:". 

Osnutek evropskega sklepa Evropskega sveta o predsedovanju Svetu 

1. ČLEN 

(1) Svetu, razen v primeru Sveta za zunanje zadeve, predsedujejo vnaprej določene skupine treh 

držav članic za obdobje 18 mesecev. Skupine so sestavljene po načelu enakopravne rotacije med 

državami članicami ob upoštevanju njihove raznolikosti in geografskega ravnovesja v Uniji. 

(2) Vsak član skupine izmenično predseduje za obdobje šest mesecev vsem sestavam Sveta, &26*1 

Svetu za zunanje zadeve. Ostali člani skupine pomagajo predsedniku pri opravljanju vseh njego 

obveznosti na podlagi skupnega programa. Člani skupine se lahko med sabo dogovorijo za 

drugačno ureditev. 
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2. ČLEN 

Odboru stalnih predstavnikov vlad držav članic predseduje predstavnik države članice, ki 

Predseduje Svetu za splošne zadeve. 

Mitično-varnostnemu odboru predseduje predstavnik ministra za zunanje zadeve Unije. 

Predsedstvo pripravljalnih organov sestav Sveta, razen Sveta za zunanje zadeve, pripada članu 
S'cuPine, ki predseduje ustrezni sestavi, razen če ni v skladu s 4. členom tega sklepa določeno 

'frugače. 

3. ČLEN 

6123 sPlošne zadeve, v sodelovanju s Komisijo, zagotavlja v okviru večletnega programiranja 

Vajenost in kontinuiteto dela različnih sestav Sveta.Predsedujoče države članice ob pomoči 

^eneralnega sekretariata Sveta sprejmejo vse ukrepe, potrebne za organizacijo in nemoten potek 

Osveta. 

4. ČLEN 

Svet sPrcjme evropski sklep o določitvi izvedbenih ukrepov za ta sklep. 
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5. Izjava o 1-25. členu 

Konferenca izjavlja, da bo Svet sprejel evropski sklep o izvajanju 1-25. člena na dan začetka 

veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo. Osnutek sklepa je navaden spodaj: 

Osnutek sklepa Sveta o izvajanju 1-25. člena 

SVET EVROPSKE UNIJE - 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Šteje se, daje primemo sprejeti določbe, ki bodo dopuščale nemoten prehod s sistema 

odločanja v Svetu s kvalificirano večino, kakor je opredeljen v Pogodbi iz Niče in določen v 

drugem odstavku 2. člena Protokola o prehodnih določbah v zvezi z institucijami in organ1 

Unije, ki je priložen Ustavi in se bo še naprej uporabljal do 31. oktobra 2009, na volilni sistem 

po 25. členu Ustave, ki se bo začel uporabljati 1. novembra 2009. 

(2) Opozarja se, da je praksa Sveta takšna, da se po najboljših močeh posveča krepitvi 

demokratične legitimnosti odločitev, ki se sprejemajo s kvalificirano večino. 

(3) Ocenjuje se, daje primerno ohraniti v veljavi sedanji sklep toliko časa, kolikor je potrebn°> 

bi zagotovili nemoten prehod na nov sistem glasovanja, predviden v Ustavi - 

SKLENE: 
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1.ČLEN 

e ^'ani Sveta, ki predstavljajo: 

' najmanj tri četrtine prebivalstva, ali 

^ najmanj tri četrtine števila držav članic, 

Nebnih za manjšino, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, ki izhaja iz uporabe prvega ali drugega 

Ostavka 1-25. člena, izrazijo nasprotovanje temu, da bi Svet sprejel akt s kvalificirano večino, Svet 

Mravlja o zadevi. 

2. ČLEN 

Svet m#vj 6(1 to razpravo stori vse kar lahko, da bi v razumnem roku in ne glede na obvezne roke, 

'°čene s pravom Unije, dosegel zadovoljivo rešitev pri obravnavi pomislekov članov Sveta iz 

prejšnjega člena. 

3. ČLEN 

V ta 
n Predsednik Sveta ob pomoči Komisije in ob spoštovanju poslovnika Sveta sprejme 

P°bude 
' p trebne za doseganje širše podlage za soglasje v Svetu. Člani sveta mu nudijo svojo 

P°m0č. 

fon, 
Uar*005 
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4. ČLEN 

Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009. Ostane v veljavi vsaj do leta 2014. Potem lahko Svet 

sprejme evropski sklep o njegovi razveljavitvi. 

6. Izjava o 1-26. členu 

Konferenca meni, da naj potem, ko v Komisiji ne bo več državljanov vseh držav članic, Komisij3 

posebno pozornost posveti potrebi po zagotavljanju polne preglednosti v odnosih z vsemi državam' 

članicami. Skladno s tem naj Komisija vzdržuje tesne stike z vsemi državami članicami, ne glede na 

to, ali je njihov državljan član Komisije ali ne, in v tej zvezi posveča posebno pozornost potrebi p° 

izmenjavi informacij in posvetovanju z vsemi državami članicami. 

Konferenca prav tako meni, da mora Komisija sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, 

se v celoti upošteva politična, socialna in gospodarska stvarnost v vseh državah članicah, tudi tistih' 

ki med člani Komisije nimajo svojega državljana. S temi ukrepi naj se zagotovi tudi to, da se 

stališča teh držav članic upoštevajo z ustrezno organizacijsko ureditvijo. 
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7. Izjava o 1-27. členu 

Konferenca meni, da sta Evropski parlament in Evropski svet v skladu z določbami Ustave skupaj 

odgovorna za nemoten potek postopka za izvolitev predsednika Evropske komisije. Pred odločitvijo 

Evropskega sveta predstavniki Evropskega parlamenta in Evropskega sveta tako opravijo potrebna 

Posvetovanja v okviru, ki velja za najprimernejšega. V skladu s prvim odstavkom 1-27. člena se ta 

Posvetovanja osredotočijo na strokovne izkušnje kandidatov za predsednika Komisije, pri čemer se 
uPoštevajo volitve v Evropski parlament. Ureditev takih posvetovanj se lahko določi pravočasno z 

^^sebojnim dogovorom med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom. 

8. Izjava o 1-36. členu 

>• 

konferenca se seznani z namero Komisije, da nadaljuje s posveti s strokovnjaki, ki jih imenujejo 

države članice, glede priprave delegiranih evropskih uredb na področju finančnih storitev v skladu z 

kaljeno prakso. 

9. Izjava o 1-43. in III-329. členu 

g'ede na ukrepe Unije za izpolnitev svojih solidarnostnih obveznosti do države članice, ki je 

CV terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek, nobena od določb 
I„43 . 

•ln III-329. člena Ustave ne vpliva na pravico druge države članice, da izbere najbolj primerna 

Za izpolnitev lastne solidarnostne obveznosti do te države članice. 
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10. Izjava o 1-51. členu 

Konferenca izjavlja, da se ustrezno upoštevajo značilnosti zadeve, kadar bi pravila o varstvu 

osebnih podatkov, ki jih je treba sprejeti na podlagi 1-51. člena, lahko neposredno vplivala na 

nacionalno varnost. Opozaija, da zakonodaja, ki se trenutno uporablja (glej zlasti 

Direktivo 95/46/ES), vključuje posebne izjeme glede tega. 

11. Izjava o 1-57. členu 

Unija bo upoštevala posebne okoliščine teritorialno majhnih dežel in z njimi vzdrževala spečih 

sosedske odnose. 

i 

12. Izjava o pojasnilih glede Listine o temeljnih pravicah 

Konferenca se seznani s pojasnili glede Listine o temeljnih pravicah, oblikovanimi pod vodstvo^1 

predsedstva Konvencije, kije listino sestavil, in dopolnjenimi pod vodstvom predsedstva Evropa 

konvencije, kakor je navedeno spodaj. 

Nadaljevanje v 
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