
C. PROHLÁŠENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ 

51. Prohlášení Belgického království o vnitrostátních parlamentech 

Belgie upřesňuje, že podle jejího ústavního práva jak Sněmovna zastupitelů a Senát Federálního 
parlamentu, tak i parlamentní shromáždění společenství a regionů jednají, z hlediska pravomocí 
vykonávaných Unií, jako složky vnitrostátního parlamentního systému nebo jako komory 
vnitrostátního parlamentu. 

52. Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové 
republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské 

republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského 
velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské 

republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko 
a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie 

Belgie, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko prohlašují, že vlajka znázorňující kruh 
dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí, hymna vycházející z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie 
Ludwiga van Beethovena, heslo „Jednotná v rozmanitosti“, euro jako měna Evropské unie 
a 9. květen jako den Evropy pro ně zůstávají i nadále symboly sounáležitosti občanů Evropské 
unie a jejich svazku s ní. 

53. Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie 

1. Česká republika připomíná, že ustanovení Listiny základních práv Evropské unie jsou 
určena orgánům a institucím Evropské unie v souladu se zásadou subsidiarity a rozdělením 
pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, jak bylo znovu potvrzeno v prohlášení 
(č. 18) o vymezení pravomocí. Česká republika zdůrazňuje, že její ustanovení jsou určena členským 
státům pouze tehdy, pokud provádějí právo Unie, a nikoli tehdy, když přijímají nebo provádějí 
vnitrostátní právo nezávisle na právu Unie. 

2. Česká republika rovněž zdůrazňuje, že Listina nerozšiřuje oblast uplatňování práva Unie 
a nezakládá žádnou novou pravomoc Unie. Listina nezužuje oblast uplatňování vnitrostátního 
práva a neomezuje žádné současné pravomoci vnitrostátních orgánů v této oblasti.
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