
C. IZJAVE DRŽAV ČLANIC 

51. Izjava Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih 

Belgija pojasnjuje, da v skladu z njenim ustavnim pravom tako predstavniški dom in senat zveznega 
parlamenta kot tudi parlamentarne skupščine skupnosti in regij glede na pristojnosti, ki jih izvaja 
Unija , delujejo kot sestavni del nacionalnega parlamentarnega sistema ali kot domovi nacionalnega 
parlamenta. 

52. Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske 
republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, 

Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, 
Republike Malte, Republike Avstrije, Romunije, Republike Slovenije in 

Slovaške republike o simbolih Evropske unije 

Belgija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Španija, Italija, Ciper, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, 
Avstrija, Romunije, Slovenija in Slovaška izjavljajo, da bodo simboli, to je zastava, ki predstavlja 
krog z dvanajstimi zlatimi zvezdami na modri podlagi, himna z naslovom "Oda radosti" iz Devete 
simfonije Ludwiga van Beethovna, geslo "Združena v raznolikosti", euro kot valuta Evropske unije in 
Dan Evrope 9. maj, tudi v prihodnje zanje simboli skupne pripadnosti državljanov Evropski uniji in 
njihove povezave z njo. 

53. Izjava Češke republike o Listini Evropske unije o temeljnih pravicah 

1. Češka republika opozarja, da se določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah uporabljajo 
za institucije in organe Evropske unije ob ustreznem upoštevanju načela subsidiarnosti in razmejitve 
pristojnosti med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, kakor je potrjeno v Izjavi št. 18 o 
razmejitvi pristojnosti. Poudarja, da se te določbe za države članice uporabljajo le pri izvajanju prava 
Unije, ne pa pri sprejemanju in izvajanju nacionalnega prava neodvisno od prava Unije. 

2. Češka republika prav tako poudarja, da listina ne razširja področja uporabe prava Unije in Uniji 
ne dodeljuje novih pristojnosti. Listina ne zožuje področja uporabe nacionalnega prava in ne omejuje 
sedanjih pristojnosti nacionalnih organov na tem področju.
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