
C. VYHLÁSENIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 

51. Vyhlásenie Belgického kráľovstva o národných parlamentoch 

Belgicko upresňuje, že v súlade s jeho ústavným právom konajú poslanecká snemovňa a senát 
federálneho parlamentu, ako aj parlamentné zhromaždenia spoločenstiev a regiónov vo vzťahu 
k právomociam vykonávaným Úniou ako súčasti vnútroštátneho parlamentného systému alebo 
ako komory národného parlamentu. 

52. Vyhlásenie Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej 
republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Talianskej 

republiky, Cyperskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského 
veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, 

Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej 
republiky k symbolom Európskej únie 

Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Luxembursko, 
Maďarsko, Malta, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko vyhlasujú, že vlajka 
predstavujúca kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí, hymna vychádzajúca z „Ódy na 
radosť“ z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena, heslo „Zjednotení v rozmanitosti“, euro ako 
mena Európskej únie a deň Európy 9. mája budú pre ne naďalej symbolmi spoločnej príslušnosti 
občanov k Európskej únii a ich spojenia s ňou. 

53. Vyhlásenie Českej republiky k Charte základných práv Európskej únie 

1. Česká republika pripomína, že ustanovenia Charty základných práv Európskej únie sú určené 
inštitúciám a orgánom Európskej únie v súlade so zásadou subsidiarity a rozdelením právomocí 
medzi Európsku úniu a jej členské štáty, ako to opätovne potvrdzuje vyhlásenie (č. 18) o rozdelení 
právomocí. Česká republika zdôrazňuje, že jej ustanovenia sú určené členským štátom len vtedy, keď 
vykonávajú právo Únie, a nie vtedy, keď prijímajú alebo vykonávajú vnútroštátne právo nezávisle od 
práva Únie. 

2. Česká republika tiež zdôrazňuje, že charta nerozširuje oblasť uplatňovania práva Únie 
a nezakladá žiadnu novú právomoc Únie. Charta nezužuje oblasť uplatňovania vnútroštátneho 
práva a neobmedzuje žiadne zo súčasných právomocí vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti.
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