
C. DALĪBVALSTU DEKLARĀCIJAS 

51. Beļģijas Karalistes deklarācija par valstu parlamentiem 

Beļģija precizē, ka saskaņā ar tās konstitucionālajām tiesībām gan Pārstāvju palāta un Federālā 
parlamenta Senāts, gan kopienu un reģionu parlamentārās asamblejas, ņemot vērā Savienības 
īstenoto kompetenci, darbojas kā valsts parlamentārās sistēmas sastāvdaļas vai valsts parlamenta 
palātas. 

52. Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, 
Grieķijas Republikas, Spānijas Karalistes, Itālijas Republikas, Kipras 

Republikas, Lietuvas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Ungārijas 
Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Portugāles Republikas, 
Rumānijas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas deklarācija par 

Eiropas Savienības simboliem 

Beļģija, Bulgārija, Vācija, Grieķija, Spānija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, 
Austrija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija paziņo, ka tās turpinās uzskatīt karogu, kurā 
ir divpadsmit zelta zvaigžņu aplis uz zila fona, himnu, kas ir fragments no “Odas priekam” no 
Ludviga van Bēthovena Devītās simfonijas, moto “Vienoti dažādībā”, euro kā Eiropas Savienības 
valūtu un Eiropas dienu – 9. maiju – kā simbolus, ar ko apliecina Eiropas Savienības iedzīvotāju 
kopību un viņu saikni ar to. 

53. Čehijas Republikas deklarācija par Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu 

1. Čehijas Republika atgādina, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas noteikumi attiecas uz 
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu un Eiropas Savienības 
un tās dalībvalstu kompetenču sadalījumu, kā vēlreiz apliecināts deklarācijā Nr. 18 attiecībā uz 
kompetenču robežām. Čehijas Republika uzsver, ka tās noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai 
tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus, nevis tad, ja tās pieņem un īsteno valsts tiesību aktus 
neatkarīgi no Savienības tiesību aktiem. 

2. Čehijas Republika arī uzsver, ka ar Hartu netiek paplašināta Savienības tiesību piemērošanas 
joma un Savienībai netiek noteiktas nekādas jaunas kompetences. Ar to netiek samazināta attiecīgas 
valsts tiesību piemērošanas joma un netiek ierobežotas nekādas pašreizējās attiecīgas valsts iestāžu 
kompetences šajā jomā.
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