
PROTOKÓŁ 

w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 

KRÓLESTWO BELGII, 

REPUBLIKA BUŁGARII, 

REPUBLIKA CZESKA, 

KRÓLESTWO DANII, 

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, 

REPUBLIKA ESTOŃSKA, 

IRLANDIA, 

REPUBLIKA GRECKA, 

KRÓLESTWO HISZPANII, 

REPUBLIKA FRANCUSKA, 

REPUBLIKA WŁOSKA, 

REPUBLIKA CYPRYJSKA, 

REPUBLIKA ŁOTEWSKA, 

REPUBLIKA LITEWSKA, 

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, 

WĘGRY, 

MALTA, 

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, 

REPUBLIKA AUSTRII, 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

REPUBLIKA PORTUGALSKA, 

RUMUNIA, 

REPUBLIKA SŁOWENII, 

REPUBLIKA SŁOWACKA, 

REPUBLIKA FINLANDII, 

KRÓLESTWO SZWECJI, 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
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dalej zwane „WYSOKIMI UMAWIAJĄCYMI SIĘ STRONAMI”, 

PRZYPOMINAJĄC decyzję szefów państw lub rządów 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej zebranych na posie
dzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r. w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu 
z Lizbony; 

PRZYPOMINAJĄC oświadczenie szefów państw lub rządów zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
18–19 czerwca 2009 r. głoszące, że w momencie zawierania kolejnego traktatu o przystąpieniu zamieszczą oni przepisy 
tej decyzji w protokole, który zostanie dołączony – zgodnie z odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi reprezento
wanych przez nich państw – do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

ODNOTOWUJĄC podpisanie przez Wysokie Umawiające się Strony Traktatu między Wysokimi Umawiającymi się 
Stronami a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej; 

UZGODNIŁY następujące postanowienia, które zostają dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej: 

TYTUŁ I 

PRAWO DO ŻYCIA, RODZINA I EDUKACJA 

Artykuł 1 

Żadne z postanowień Traktatu z Lizbony nadających moc 
prawną Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej ani 
żadne z postanowień tego Traktatu dotyczących obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w żaden sposób 
nie narusza zakresu ani możliwości zastosowania postanowień 
konstytucji Irlandii dotyczących ochrony prawa do życia zawar
tych w artykułach 40.3.1, 40.3.2 i 40.3.3, dotyczących ochrony 
rodziny zawartych w artykule 41 oraz dotyczących ochrony 
praw w zakresie edukacji zawartych w artykułach 42, 44.2.4 
i 44.2.5. 

TYTUŁ II 

PODATKI 

Artykuł 2 

Żadne z postanowień Traktatu z Lizbony w żaden sposób nie 
zmienia – w odniesieniu do żadnego Państwa Członkowskiego 
– zakresu kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie opodat
kowania ani sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji. 

TYTUŁ III 

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA 

Artykuł 3 

W swoich działaniach na arenie międzynarodowej Unia kieruje 
się zasadami demokracji, państwa prawa, powszechności i niepo
dzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszano
wania godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektuje 
zasady Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodo
wego. 

Unijna wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest integralną 
częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
i zapewnia Unii zdolność operacyjną do podejmowania misji 
poza Unią w celu utrzymywania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa 
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. 

Pozostaje ona bez uszczerbku dla polityki bezpieczeństwa 
i obrony każdego z Państw Członkowskich, w tym Irlandii, 
oraz nie narusza zobowiązań żadnego z Państw Członkowskich. 

Traktat z Lizbony nie wpływa na tradycyjną irlandzką politykę 
neutralności wojskowej ani jej nie narusza. 

Od Państw Członkowskich – w tym Irlandii, działającej 
w duchu solidarności i bez uszczerbku dla jej tradycyjnej poli
tyki neutralności wojskowej – zależeć będzie, jak określą 
charakter pomocy lub wsparcia dla Państwa Członkowskiego, 
będącego przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą agresji 
zbrojnej na swoim terytorium. 

Wszelkie decyzje o zorganizowaniu wspólnej obrony będą 
wymagać jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej. Państwa 
Członkowskie, w tym Irlandia, podejmą decyzję – zgodnie 
z postanowieniami Traktatu z Lizbony i z odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi – czy stworzyć wspólną obronę. 

Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie wpływa na stano
wisko ani politykę żadnego innego Państwa Członkowskiego 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, ani takiego stanowiska 
i takiej polityki nie narusza. 

Każde Państwo Członkowskie podejmie decyzję – zgodnie 
z postanowieniami Traktatu z Lizbony i z krajowymi wymo
gami prawnymi – czy uczestniczyć w stałej współpracy struk
turalnej lub w pracach Europejskiej Agencji Obrony. 

Traktat z Lizbony nie przewiduje utworzenia armii europejskiej 
ani poboru do jakiejkolwiek formacji wojskowej. 

Nie wpływa on na prawo Irlandii ani żadnego innego Państwa 
Członkowskiego do określenia charakteru i zakresu swoich 
wydatków na obronę i bezpieczeństwo oraz do określenia 
charakteru swoich zdolności obronnych. 

Irlandia lub każde inne Państwo Członkowskie podejmą decyzję 
– zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi – czy uczestni
czyć w określonej operacji wojskowej. 

TYTUŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 4 

Niniejszy Protokół pozostaje otwarty do podpisu przez Wysokie 
Umawiające się Strony do dnia 30 czerwca 2012 roku. 

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawia
jące się Strony oraz - w przypadku gdy nie wejdzie on w życie
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przed datą przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europej
skiej – przez Republikę Chorwacji, zgodnie z ich odpowiednimi 
wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną 
złożone Rządowi Republiki Włoskiej. 

Niniejszy Protokół wchodzi w życie, o ile to możliwe, w dniu 
30 czerwca 2013 roku, pod warunkiem że złożone zostaną 
wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub, jeżeli nie zostaną one 
złożone w tym terminie, pierwszego dnia miesiąca następują
cego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Państwo 
Członkowskie, które jako ostatnie dopełni tej formalności. 

Artykuł 5 

Niniejszy Protokół został sporządzony w jednym oryginalnym 
egzemplarzu w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, 
duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, 
irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, 
niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, 

słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym 
teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne. 
Zostaje on złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, 
który przekaże kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 
każdemu z rządów pozostałych Państw Członkowskich. 

Gdy niniejszy Protokół stanie się wiążący dla Republiki Chor
wacji zgodnie z artykułem 2 Aktu dotyczącego warunków przy
stąpienia Republiki Chorwacji, tekst niniejszego Protokołu 
w języku chorwackim, który będzie na równi autentyczny, jak 
teksty w językach, o których mowa w akapicie pierwszym, 
zostanie złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, 
który przekaże kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 
każdemu z rządów pozostałych Państw Członkowskich. 

W DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli 
swoje podpisy pod niniejszym Protokołem.
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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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