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C. VERKLARINGEN VAN LIDSTATEN
51. Verklaring van het Koninkrijk België inzake de nationale parlementen
Het Koninkrijk België verduidelijkt dat, overeenkomstig zijn grondwettelijk recht, zowel de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van het federaal Parlement als de parlementaire vergade
ringen van de Gemeenschappen en Gewesten, in functie van de bevoegdheden die de Unie uitoefent,
optreden als componenten van het nationaal parlementair stelsel of als kamers van het nationaal
Parlement.

52. Verklaring van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje,
de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, het
Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta,
de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Portugese Republiek, de Republiek
Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de
Europese Unie
België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Hongarije,
Malta, Oostenrijk, Roemenië, Portugal, Slovenië en Slowakije verklaren dat de vlag met een cirkel
van twaalf gouden sterren op een blauw veld, de hymne uit de "Ode aan de Vreugde" uit de negende
symfonie van Ludwig van Beethoven, het devies "In verscheidenheid verenigd", de euro als munt van
de Europese Unie en de "Dag van Europa" op 9 mei voor hen de symbolen blijven van het
gemeenschappelijk lidmaatschap van de burgers van de Europese Unie en van hun band met
de Unie.

53. Verklaring van de Tsjechische Republiek over het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie
1.
De Tsjechische Republiek herinnert eraan dat de bepalingen van het Handvest van de grond
rechten van de Europese Unie gericht zijn tot de instellingen en de organen van de Europese Unie,
met passende inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en de verdeling van bevoegdheden tussen
de Europese Unie en haar lidstaten, zoals opnieuw bevestigd in verklaring nr. 18 betreffende de
afbakening van bevoegdheden. De Tsjechische Republiek benadrukt dat deze bepalingen alleen voor
de lidstaten gelden wanneer zij de wetgeving van de Unie toepassen, en niet wanneer zij onafhan
kelijk van de wetgeving van de Unie nationale wetgeving aannemen en toepassen.

2.
De Tsjechische Republiek onderstreept tevens dat het Handvest het toepassingsgebied van de
wetgeving van de Unie niet uitbreidt en de Unie geen nieuwe bevoegdheid verleent. Het houdt geen
beperking van het toepassingsgebied van de nationale wetgeving in en geen inperking van de huidige
bevoegdheden van de nationale autoriteiten op dit gebied.

