
C. DECLARAȚIILE STATELOR MEMBRE 

51. Declarația Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naționale 

Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și 
Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor 
acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale 
sistemului parlamentar național sau de camere ale Parlamentului național. 

52. Declarația Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii 
Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii 

Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al 
Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, 

a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii 
Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene 

Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, 
Portugalia, România, Slovenia și Slovacia declară că drapelul reprezentând un cerc cu douăsprezece 
stele aurii pe fond albastru, imnul extras din „Oda Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig van 
Beethoven, deviza "Unită în diversitate", euro ca monedă a Uniunii Europene și ziua Europei 
sărbătorită pe data de 9 mai, continuă să reprezinte pentru aceste state simbolurile apartenenței 
comune a cetățenilor Uniunii Europene și ale legăturii lor cu aceasta. 

53. Declarația Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 

1. Republica Cehă reamintește că dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
se adresează instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, cu respectarea principiului subsidiarității 
și a repartizării competențelor între Uniunea Europeană și statele membre, astfel cum se reafirmă în 
Declarația (nr. 18) referitoare la delimitarea competențelor. Republica Cehă subliniază faptul că 
dispozițiile acesteia se adresează statelor membre numai în măsura în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii și nu atunci când acestea adoptă și pun în aplicare dreptul național în mod 
independent de dreptul Uniunii. 

2. Republica Cehă subliniază, de asemenea, faptul că această Cartă nu extinde domeniul de 
aplicare a dreptului Uniunii și nu instituie noi competențe ale Uniunii. Aceasta nu restrânge 
domeniul de aplicare a dreptului național și nu restrânge niciuna dintre competențele existente ale 
autorităților naționale în acest domeniu.
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