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Писмена декларация, представена в съответствие с член 123 от Правилника за 
дейността, относно създаването на съвместен протокол за честването на Деня на 
Европа във всички държави членки1

1. декларацията на Робер Шуман от 9 май 1950 г. беше първата стъпка към 
създаването на това, което днес познаваме като ЕС; 

2. Европейският съюз е политически факт с общочовешки обхват; през 1985 г. с 
решение на Европейския съвет датата 9 май се превърна в Деня на Европа като един 
от символите, имащи за цел единството на всички европейци;

3. държавите членки организират различни дейности за ознаменуване на Деня на 
Европа, част от общото наследство на всички европейци;

4. дейностите следва да дават възможност за засилване на европейските ценности сред 
всички поколения;

5. поради това към Комисията и Съвета се отправя призив да подкрепят създаването на 
съвместен протокол за едновременното честване на Деня на Европа във всички 
държави членки;

6. към Комисията и Съвета също така се отправя призив да дадат израз на своята 
подкрепа, като участват съвместно с Парламента в междуинституционална 
церемония;

7. настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Комисията и на Съвета.

1 Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, когато 
дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в 
протокола от заседанието съвместно с имената на подкрепилите я и се изпраща на адресатите, без обаче 
това да задължава Парламента.


