
C. JÄSENVALTIOIDEN JULISTUKSET 

51. Belgian kuningaskunnan julistus kansallisista parlamenteista 

Belgia toteaa, että Belgian perustuslain nojalla sekä edustajainhuone (Chambre des Représentants) ja 
liittovaltion parlamentin ylähuone (Sénat du Parlement fédéral) että kieliyhteisöjen ja alueiden 
parlamentaariset edustajakokoukset toimivat unionin kulloinkin käyttämän toimivallan mukaisesti 
joko kansallisen parlamenttijärjestelmän osina tai kansallisen parlamentin kamareina. 

52. Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, 
Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan. Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, 

Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, 
Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian 

tasavallan julistus Euroopan unionin tunnuksista 

Belgia, Bulgaria, Saksa, Kreikka, Espanja, Italia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Itävalta, 
Portugal, Romania, Slovenia ja Slovakia julistavat, että lippu, jossa on sinisellä pohjalla kahdentoista 
kultaisen tähden muodostama ympyrä, hymni ”Oodi ilolle” Ludwig van Beethovenin yhdeksännestä 
sinfoniasta, tunnuslause ”Moninaisuudessaan” yhtenäinen, euro unionin rahana sekä Eurooppa-päivä 
yhdeksäntenä päivänä toukokuuta ovat niille edelleen Euroopan unionin kansalaisten 
yhteenkuuluvuuden ja heillä unioniin olevan siteen tunnuksia. 

53. Tšekin tasavallan julistus Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 

1. Tšekin tasavalta muistuttaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset koskevat 
Euroopan unionin toimielimiä ja elimiä toissijaisuusperiaatteen sekä Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välisen toimivallanjaon mukaisesti, sellaisena kuin se on vahvistettu uudelleen 
toimivallan jaosta annetussa julistuksessa (nro 18). Tšekin tasavalta korostaa, että perusoikeuskirjan 
määräykset koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne panevat täytäntöön unionin oikeutta, 
eivät silloin, kun ne hyväksyvät ja panevat täytäntöön kansallista lainsäädäntöä unionin oikeudesta 
riippumatta. 

2. Tšekin tasavalta painottaa myös, ettei perusoikeuskirjalla laajenneta unionin oikeuden 
soveltamisalaa eikä luoda unionille uutta toimivaltaa. Sillä ei supisteta kansallisen lainsäädännön 
soveltamisalaa eikä rajoiteta kansallisten viranomaisten nykyistä toimivaltaa tällä alalla.

FI 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/357


	Sisältö
	Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen  konsolidoidut toisinnot  (2012/C 326/01)
	Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto
	Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto
	Pöytäkirjat
	Liitteet
	13 päivänä joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen  hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyt julistukset
	Vastaavuustaulukot
	Euroopan unionin perusoikeuskirja  (2012/C 326/02)

