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C. ERKLÆRINGER FRA MEDLEMSSTATERNE
51. Erklæring fra Kongeriget Belgien om de nationale parlamenter
Belgien præciserer, at såvel deputeretkammeret og senatet i det føderale parlament som sprogfælles
skabernes og regionernes parlamentariske forsamlinger i henhold til belgisk forfatningsret handler
som dele af det nationale parlamentariske system eller kamre i det nationale parlament i forbindelse
med de beføjelser, der udøves af Unionen.

52. Erklæring fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbunds
republikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den
Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Litauen, Storher
tugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta,
Republikken Østrig, Republikken Portugal, Rumænien, Republikken
Slovenien og Den Slovakiske Republik vedrørende Den Europæiske
Unions symboler
Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Luxembourg, Ungarn,
Malta, Østrig, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet erklærer, at flaget, der indeholder en cirkel
bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund, hymnen hentet fra "Ode til glæden" i Ludwig van
Beethovens niende symfoni, mottoet "forenet i mangfoldighed", euroen som EU's mønt og Europa
dagen den 9. maj for disse lande fortsat vil være symboler på borgernes fælles tilhørsforhold til Den
Europæiske Union og deres tilknytning hertil.

53. Erklæring fra Den Tjekkiske Republik om Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder
1.
Den Tjekkiske Republik erindrer om, at bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder er rettet til Den Europæiske Unions institutioner og organer, under
behørig hensyntagen til nærhedsprincippet og kompetencefordelingen mellem Den Europæiske
Union og dens medlemsstater som på ny bekræftet i erklæring (nr. 18) om afgrænsning af kompe
tence. Den Tjekkiske Republik understreger, at chartrets bestemmelser kun er rettet til medlems
staterne, når disse gennemfører EU-retten, og ikke når de vedtager og gennemfører national ret
uafhængigt af EU-retten.

2.
Den Tjekkiske Republik fremhæver ligeledes, at chartret ikke udvider EU-rettens anvendelsesom
råde, og at det ikke tildeler Unionen nye beføjelser. Det reducerer ikke anvendelsesområdet for den
nationale ret og indskrænker heller ikke de nationale myndigheders eksisterende beføjelser på dette
område.

