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ДЕКЛАРАЦИИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Декларация на Кралство Белгия относно националните парламенти

Белгия уточнява, че в съответствие с нейното конституционно право и в зависимост от областите на
компетентност, упражнявани от Съюза, както Камарата на представителите и Сенатът на федералния
парламент, така и парламентарните асамблеи на общностите и регионите действат като съставни части
на националната парламентарна система или камари на националния парламент.

52.
Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална
република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската
република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия,
Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката
република относно символите на Европейския съюз
Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Унгария, Малта,
Австрия, Португалия, Румъния, Словения и Словакия заявяват, че за тях знамето, представляващо
дванадесет златни звезди, наредени в кръг върху син фон, химнът от „Одата на радостта“ от
Деветата симфония на Лудвиг Ван Бетовен, мотото „Единство в многообразието“, еврото като
парична единица на Европейския съюз и Денят на Европа, 9 май, ще продължават да бъдат
символи на общата принадлежност на гражданите към Европейския съюз и на тяхната връзка с него.

53.

Декларация на Чешката република относно Хартата на основните
права на Европейския съюз

1.
Чешката република припомня, че разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския
съюз се отнасят за институциите и органите на Европейския съюз, като се спазва принципът на
субсидиарност и се отчита разпределението на областите на компетентност между Европейския
съюз и неговите държави-членки, както е препотвърдено в Декларация (№ 18) относно
разграничаването на областите на компетентност. Чешката република подчертава, че разпоредбите
на Хартата се отнасят към държавите-членки само когато те прилагат правото на Съюза, а не
когато приемат и прилагат национални правни норми, които са независими от правото на Съюза.

2.
Чешката република също така подчертава, че Хартата не разширява приложното поле на правото
на Съюза и не създава нова компетентност за Съюза. Тя не намалява приложното поле на
националното право и не ограничава съществуващата компетентност на националните органи в тази
област.

