
C. VALSTYBIŲ NARIŲ DEKLARACIJOS 

51. Belgijos Karalystės deklaracija dėl nacionalinių parlamentų 

Belgija pažymi, kad pagal jos konstitucinę teisę Sąjungos kompetencijai priklausančioje srityje ne tik 
Federalinio parlamento atstovų rūmai ir Senatas, bet ir bendrijų bei regionų parlamentinės asamblėjos 
veikia kaip nacionalinės parlamentinės sistemos elementai arba nacionalinio parlamento rūmai. 

52. Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės 
Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos 

Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios 
Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, 
Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos 
Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos 

simbolių 

Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, 
Austrija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija ir Slovakija pareiškia, kad vėliava su dvylikos aukso spalvos 
žvaigždučių apskritimu mėlyname fone, himnas, kylantis iš devintosios Liudvigo van Bethoveno 
simfonijos „Odė džiaugsmui“, šūkis „Suvienyti įvairovėje“, Europos Sąjungos valiuta euro ir gegužės 
9 d. – Europos diena joms toliau bus bendro piliečių priklausymo Europos Sąjungai ir jų ryšio su ja 
simboliai. 

53. Čekijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 

1. Čekijos Respublika primena, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos skirtos 
Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms deramai atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir Europos 
Sąjungos bei jos valstybių narių kompetencijos pasidalijimą, kaip dar kartą patvirtinta Deklaracijoje 
(Nr. 18) dėl kompetencijos atskyrimo. Čekijos Respublika pabrėžia, kad Chartijos nuostatos skirtos 
valstybėms narėms tik joms įgyvendinant Sąjungos teisę, o ne joms priimant ir įgyvendinant 
nacionalinės teisės aktus nepriklausomai nuo Sąjungos teisės. 

2. Be to, Čekijos Respublika pabrėžia, kad Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities ir 
nenustato Sąjungai naujų galių. Ji nesumažina nacionalinės teisės taikymo srities ir neapriboja 
nacionalinės valdžios institucijų šiuo metu turimų įgaliojimų šioje srityje.
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