
C. A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATAI 

51. A Belga Királyság nyilatkozata a nemzeti parlamentekről 

Belgium pontosítja, hogy alkotmányjogának megfelelően mind a Képviselőház, mind a Szövetségi 
Parlament Szenátusa, mind a közösségek és régiók parlamenti közgyűlései – az Unió által gyakorolt 
hatásköröknek megfelelően – a nemzeti parlamenti rendszer összetevőiként vagy a nemzeti 
parlament kamaráiként járnak el. 

52. A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi 
Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársaság, 

a Ciprusi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi 
Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, 

a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeiről 

Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, 
Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia kijelenti, 
hogy a kék alapon tizenkét arany csillag alkotta körből álló zászlót, Ludwig van Beethoven IX. 
szimfóniája Örömódájának részletét mint himnuszt, az „Egyesülve a sokféleségben” jelmondatot, az 
eurót mint az Európai Unió pénznemét, valamint a május 9-i Európa-napot továbbra is a polgárok 
Európai Unióhoz való közös kötődése és az Európai Unióval való kapcsolata jelképeinek tekinti. 

53. A Cseh Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió Alapjogi 
Chartájáról 

1. A Cseh Köztársaság emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseinek 
címzettjei az Európai Unió intézményei és szervei, megfelelően tiszteletben tartva a szubszidiaritás 
elvét, valamint az Európai Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztást, ahogyan azt a 
hatáskörök elhatárolásáról szóló 18. nyilatkozat is megerősíti. A Cseh Köztársaság hangsúlyozza, 
hogy a Charta rendelkezéseinek a tagállamok csak annyiban a címzettjei, amennyiben az Unió jogát 
hajtják végre, abban az esetben nem, amikor az Unió jogától függetlenül nemzeti jogszabályokat 
fogadnak el és hajtanak végre. 

2. A Cseh Köztársaság hangsúlyozza továbbá, hogy a Charta nem terjeszti ki az uniós jog 
alkalmazási körét, és nem hoz létre új hatásköröket az Unió számára. Nem szűkíti a nemzeti jog 
alkalmazási körét, és nem korlátozza a nemzeti hatóságok e téren fennálló jelenlegi hatásköreit.
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