
 

DEKLARACJE PRZYJĘTE PRZEZ KONFERENCJĘ DO WIADOMOŚCI 
 
 
1.   DEKLARACJE AUSTRII I LUKSEMBURGA W SPRAWIE INSTYTUCJI KREDYTOWYCH 
 
Austria i Luksemburg uznają, że Deklaracja w sprawie publicznych instytucji kredytowych w Niemczech 
stosuje się także do instytucji kredytowych o porównywalnej strukturze organizacyjnej w Austrii i 
Luksemburgu. 
 
2.  DEKLARACJA DANII W SPRAWIE ARTYKUŁU K.14 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Artykuł K.14 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Unii 
Europejskiej, to znaczy wszystkich Państw Członkowskich, do podjęcia każdej decyzji mającej na celu 
stosowanie do działań w dziedzinach wskazanych w artykule K.1 postanowień tytułu IIIa Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczących polityki wizowej, azylowej, imigracyjnej i innych 
polityk związanych ze swobodnym przepływem osób. Poza tym każda jednomyślna decyzja Rady, przed 
wejściem w życie, będzie musiała być przyjęta w każdym Państwie Członkowskim zgodnie z jego 
wymogami konstytucyjnymi. W Danii przyjęcie to będzie wymagało, w przypadku przeniesienia 
suwerenności określonego w konstytucji duńskiej, większości pięciu szóstych członków Folketingu, albo 
jednocześnie większości członków Folketingu i większości osób uczestniczących w referendum. 
 
3.  DEKLARACJA NIEMIEC, AUSTRII I BELGII W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI 
 
Rządy niemiecki, austriacki i belgijski przyjmują, że działanie Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, dotyczy nie tylko Państw Członkowskich, ale także ich podmiotów w zakresie, w jakim 
dysponują one uprawnieniami prawodawczymi, które zostały im przyznane przez krajowe prawo 
konstytucyjne.  
 
4.  DEKLARACJA IRLANDII W SPRAWIE ARTYKUŁU 3 PROTOKOŁU W SPRAWIE 
STANOWISKA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII 
 
Irlandia deklaruje, że ma zamiar wykonać prawo, które przyznaje jej artykuł 3 Protokołu w sprawie 
stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, uczestniczenia w przyjęciu środków w wykonaniu tytułu 
IIIa Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w maksymalnym zakresie zgodnym z utrzymaniem 
wspólnej strefy podróżowania ze Zjednoczonym Królestwem. Irlandia przypomina, że jej uczestnictwo w 
Protokole w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu 7a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską pokazuje jej pragnienie utrzymania wspólnej strefy podróżowania ze Zjednoczonym 
Królestwem w celu zapewnienia maksymalnej swobody przepływu przy wyjeździe i przy wjeździe do 
Irlandii. 
 
5.  DEKLARACJA BELGII W SPRAWIE PROTOKOŁU W SPRAWIE PRAWA AZYLU DLA 
OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Zatwierdzając Protokół w sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej, 
Belgia stwierdza, że zgodnie z jej zobowiązaniami na mocy Konwencji Genewskiej z 1951 roku i Protokołu 
nowojorskiego z 1967 roku, zgodnie z postanowieniem litery d) Artykułu tego Protokołu, rozpatrzy 
oddzielnie wszystkie wnioski o azyl złożone przez obywateli innego Państwa Członkowskiego. 
 
6.  DEKLARACJA BELGII, FRANCJI I WŁOCH DOTYCZĄCA PROTOKOŁU W SPRAWIE 
INSTYTUCJI W PERSPEKTYWIE ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Belgia, Francja i Włochy stwierdzają, że na podstawie rezultatów Konferencji międzyrządowej Traktat z 
Amsterdamu nie odpowiada potrzebie, ponownie potwierdzonej podczas spotkania Rady Europejskiej w 
Madrycie, zasadniczego postępu na drodze wzmacniania instytucji. 
 
Państwa te uważają, że takie wzmocnienie jest niezbędnym warunkiem zamknięcia pierwszych negocjacji 
w sprawie przystąpienia. Są one zdecydowane nadać właściwy skutek Protokołowi w sprawie składu 



 

Komisji i układu głosów ważonych oraz uważają, że znaczne poszerzenie odwoływania się do głosowania 
kwalifikowaną większością głosów należy do właściwych elementów, które należy brać pod uwagę. 
 
7.  DEKLARACJA FRANCJI W SPRAWIE SYTUACJI DEPARTAMENTÓW ZAMORSKICH W 
KONTEKŚCIE PROTOKOŁU WŁĄCZAJĄCEGO DOROBEK SCHENGEN W RAMY UNII 
EUROPEJSKIEJ 
 
Francja uważa, że wprowadzenie w życie Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii 
Europejskiej nie narusza geograficznego zakresu zastosowania Konwencji wykonawczej do Układu z 
Schengen z 14 czerwca 1985 roku, podpisanej w Schengen 19 czerwca 1990 roku, określonego w artykule 
138 ustęp 1 tej Konwencji. 
 
8.  DEKLARACJA GRECJI W SPRAWIE DEKLARACJI W SPRAWIE STATUSU KOŚCIOŁÓW I 
STOWARZYSZEŃ LUB ORGANIZACJI NIEWYZNANIOWYCH 
 
W odniesieniu do Deklaracji dotyczącej statusu kościołów i stowarzyszeń lub organizacji 
niewyznaniowych, Grecja przypomina wspólną Deklarację w sprawie Mont Athos dołączoną do Aktu 
końcowego Traktatu o przystąpieniu Republiki Greckiej do Wspólnot Europejskich. 


