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B8-1229/2015

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o Dia Europeu da Gravata

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento,

A. Considerando que a Europa é o berço da gravata, cujo uso se generalizou na Europa no 
século XVII através da cavalaria croata, e que o rei Luís XIII de França ordenou, em 
1643, a criação de um regimento com a designação "Royal-Croates", que, no reinado de 
Luís XIV, se passou a chamar "Royal-Cravates";

B. Considerando que a gravata, ou seja, um elegante lenço típico do traje da época dos 
soldados croatas e que foi adotado pela corte francesa, com o tempo passou a ser uma 
peça de vestuário indispensável que gradualmente conquistou todo o velho continente e 
todo o mundo;

C. Considerando que a gravata, ao longo dos séculos, passou a ser típica dos europeus e 
das pessoas com um espírito europeu e defensoras de valores europeus, e que, com o 
passar do tempo, se tornou também um símbolo da moda europeia;

D. Considerando que a gravata é um símbolo de dignidade e de cerimónia, de prestígio e 
autoconfiança, de êxito e de comportamento diplomático;

E. Considerando que existe já a tradição de que cada país que assume a Presidência do 
Conselho, ao iniciar o seu mandato, se apresenta com uma gravata própria, o que 
significa que a gravata é considerada como um símbolo da UE;

1. Apela à Comissão para que crie o "Dia Europeu da Gravata", com base no qual uma 
peça de vestuário tão distinta seja reconhecida como parte do património cultural, da 
comunicação e da conceção europeias, com o objetivo de manter e reforçar as relações 
entre os europeus e as suas relações com o resto do mundo.


