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PROTOCOL
over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

HET KONINKRIJK BELGIË,
DE REPUBLIEK BULGARIJE,
DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,
HET KONINKRIJK DENEMARKEN,
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
DE REPUBLIEK ESTLAND,
IERLAND,
DE HELLEENSE REPUBLIEK,
HET KONINKRIJK SPANJE,
DE FRANSE REPUBLIEK,
DE ITALIAANSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK CYPRUS,
DE REPUBLIEK LETLAND,
DE REPUBLIEK LITOUWEN,
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,
HONGARIJE,
MALTA,
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,
DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,
DE REPUBLIEK POLEN,
DE PORTUGESE REPUBLIEK,
ROEMENIË,
DE REPUBLIEK SLOVENIË,
DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK FINLAND,
HET KONINKRIJK ZWEDEN,
HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,
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hierna de „HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN” genoemd,
HERINNEREND aan het besluit van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie, in het
kader van de Europese Raad bijeen op 18-19 juni 2009, over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag
van Lissabon;
HERINNEREND aan de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Europese Raad bijeen op
18-19 juni 2009, dat zij, wanneer het volgende toetredingsverdrag wordt gesloten, de bepalingen van dat besluit in een
protocol zouden opnemen, dat overeenkomstig de respectieve constitutionele voorschriften van hun staten aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal worden gehecht;
GEZIEN de ondertekening door de hoge verdragsluitende partijen van het Verdrag tussen de hoge verdragsluitende
partijen en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie;
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag betreffende de Europese
Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gehecht:

TITEL I
RECHT OP LEVEN, GEZIN EN ONDERWIJS

Artikel 1
Geen enkele bepaling van het Verdrag van Lissabon waarbij een
juridische status wordt toegekend aan het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, en geen enkele bepaling
van dat verdrag op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
doet afbreuk aan de reikwijdte of toepasbaarheid van de be
scherming van het recht op leven in artikel 40, lid 3, eerste,
tweede en derde alinea, de bescherming van het gezin in arti
kel 41 en de bescherming van de rechten met betrekking tot
onderwijs in artikel 42 en artikel 44, lid 2, vierde en vijfde
alinea, als vervat in de Ierse grondwet.
TITEL II
FISCALE AANGELEGENHEDEN

Artikel 2
Geen bepaling van het Verdrag van Lissabon verandert, op
welke wijze en voor welke lidstaat ook, iets aan de reikwijdte
of werking van de bevoegdheden van de Europese Unie met
betrekking tot belastingen.
TITEL III
VEILIGHEID EN DEFENSIE

Artikel 3
Het internationale optreden van de Unie berust op de begin
selen van de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de
ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrij
heden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de begin
selen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de begin
selen van het Handvest van de Verenigde Naties en het inter
nationale recht.
Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de
Unie is een integrerend deel van het gemeenschappelijk buiten
lands en veiligheidsbeleid en voorziet de Unie van een operati
oneel vermogen om buiten het grondgebied van de Unie missies
uit te voeren met het oog op vredeshandhaving, conflictpreven
tie en versterking van de internationale veiligheid overeenkom
stig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.
Dit laat het veiligheids- en defensiebeleid van iedere lidstaat, ook
van Ierland, en de verplichtingen van de lidstaten onverlet.

Het Verdrag van Lissabon heeft geen gevolgen voor en doet
geen afbreuk aan het traditionele Ierse beleid van militaire neu
traliteit.
Het is aan de lidstaten — waaronder Ierland, in een geest van
solidariteit en zonder afbreuk te doen aan zijn traditionele neu
traliteitsbeleid — om te bepalen wat de aard van de hulp of
bijstand is die zal worden verleend aan een lidstaat die getroffen
wordt door een terroristische aanval of op zijn grondgebied
gewapenderhand wordt aangevallen.
Ieder besluit tot instelling van een gemeenschappelijke defensie
moet met eenparigheid van stemmen door de Europese Raad
worden genomen. Het is aan de lidstaten, waaronder Ierland,
om overeenkomstig het Verdrag van Lissabon en hun onder
scheiden grondwettelijke bepalingen te besluiten of al dan niet
een gemeenschappelijke defensie wordt ingesteld.
Niets in deze titel heeft gevolgen voor of doet afbreuk aan het
standpunt of het beleid van een andere lidstaat inzake veiligheid
en defensie.
Het is ook aan elke lidstaat om overeenkomstig het Verdrag van
Lissabon en eventuele interne rechtsvoorschriften te besluiten al
dan niet aan de permanente gestructureerde samenwerking of
het Europees Defensieagentschap deel te nemen.
Het Verdrag van Lissabon voorziet niet in de oprichting van een
Europees leger of dienstplicht in een militaire formatie.
Het Verdrag laat het recht van Ierland of iedere andere lidstaat
om de aard en de omvang van zijn defensie- en veiligheidsuit
gaven en de aard van zijn defensievermogens te bepalen, on
verlet.
Het is aan Ierland of iedere andere lidstaat om conform even
tuele interne rechtsvoorschriften te besluiten om al dan niet aan
een militaire operatie deel te nemen.
TITEL IV
SLOTBEPALINGEN

Artikel 4
Dit protocol blijft tot en met 30 juni 2012 openstaan voor
ondertekening door de hoge verdragsluitende partijen.
Dit protocol wordt bekrachtigd door de hoge verdragsluitende
partijen, en in het geval dat dit protocol op de datum van
toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie niet
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in werking is getreden, door de Republiek Kroatië, overeenkom
stig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten
van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Regering van de
Italiaanse Republiek.
Het treedt indien mogelijk in werking op 30 juni 2013, mits
alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd, of bij gebreke
daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op het ne
derleggen van de akte van bekrachtiging door de lidstaat die als
laatste deze handeling verricht.
Artikel 5
Dit protocol, opgesteld in één exemplaar, in de Bulgaarse, de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de
Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Li
touwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de
Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechi
sche en de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen
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gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van de
regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der
andere lidstaten.
Zodra de Republiek Kroatië overeenkomstig artikel 2 van de
Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de
Republiek Kroatië door dit protocol is gebonden, wordt de
Kroatische tekst van dit protocol, die gelijkelijk authentiek is
als de in eerste alinea bedoelde teksten, nedergelegd in het
archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan
de regeringen van de andere lidstaten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun
handtekening onder dit protocol hebben geplaatst.
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Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.
V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.
Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.
Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.
V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.
V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία
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Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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