
C. FÖRKLARINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA 

51. Förklaring från Konungariket Belgien om de nationella parlamenten 

Belgien preciserar att, enligt dess konstitutionella rätt, agerar såväl det federala parlamentets 
representanthus och senat som de olika gemenskapernas och regionernas parlamentariska 
församlingar, med hänsyn till de befogenheter som utövas av unionen, som ingående delar i det 
nationella parlamentariska systemet eller kammare i det nationella parlamentet. 

52. Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, 

Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Litauen, 
Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken 

Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien och 
Republiken Slovakien om Europeiska unionens symboler 

Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, 
Österrike, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien förklarar att flaggan som föreställer en cirkel 
av tolv gula stjärnor på blå botten, hymnen som är hämtad från Hymn till glädjen i Ludwig van 
Beethovens nionde symfoni, mottot Förenade i mångfalden, euron som Europeiska unionens valuta och 
Europadagen den 9 maj även i fortsättningen för dem kommer att vara symboler för medborgarnas 
gemensamma tillhörighet till Europeiska unionen och deras anknytning till denna. 

53. Förklaring från Republiken Tjeckien om Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna 

1. Republiken Tjeckien erinrar om att bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna riktar sig till Europeiska unionens institutioner och organ med 
beaktande av subsidiaritetsprincipen och fördelningen av befogenheter mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater såsom den bekräftas i förklaring (nr 18) om avgränsningen av befogenheter. 
Republiken Tjeckien betonar att bestämmelserna i stadgan riktar sig till medlemsstaterna enbart när 
de tillämpar unionsrätten och inte när de antar och tillämpar nationell rätt oberoende av 
unionsrätten. 

2. Republiken Tjeckien understryker även att stadgan inte innebär någon utvidgning av 
tillämpningsområdet för unionsrätten och inte medför någon ny befogenhet för unionen. Den 
inskränker inte tillämpningsområdet för nationell rätt och begränsar inte några av de nationella 
myndigheternas nuvarande befogenheter på detta område.
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