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Gebruik door het Parlement van de symbolen van de Unie (nieuw artikel 202 

bis van het Reglement) 

Besluit van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 tot invoeging in het Reglement 

van het Europees Parlement van een nieuw artikel 202 bis over het gebruik door het 

Parlement van de symbolen van de Unie (2007/2240(REG)) 

 

Het Europees Parlement, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 

Intergouvernementele Conferentie1, inzonderheid artikel 23 daarvan, 

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 12 september 2007, 

– gezien het belang van symbolen om de verbondenheid van de burger met de Europese Unie 

te bevestigen en om een Europese identiteit tot stand te brengen die een aanvulling vormt op 

de nationale identiteiten van de lidstaten, 

– overwegende dat de symbolen al meer dan 30 jaar worden gebruikt door alle Europese 

instellingen en door de Europese Raad in 19852 formeel zijn goedgekeurd, 

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0347/2008), 

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen; 

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 

werking treedt; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie. 

                                                 
1 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 347. 
2 Europese Raad van Milaan, 28 en 29 juni 1985. 



Amendement  1 

Reglement van het Europees Parlement 

Titel XIII – Diverse bepalingen – artikel 202 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

  Artikel 202 bis 

De symbolen van de Unie 

1. Het Parlement erkent en voert de 

volgende symbolen van de Unie: 

− de vlag met een cirkel van twaalf 

gouden sterren op een blauw veld; 

− de hymne ontleend aan de "Ode aan de 

Vreugde" uit de negende symfonie van 

Ludwig van Beethoven; 

− het devies "In verscheidenheid 

verenigd".  

2. Het Parlement viert op 9 mei de "Dag 

van Europa". 

3. De vlag hangt uit in alle gebouwen van 

het Parlement en ter gelegenheid van 

officiële gebeurtenissen. De vlag wordt 

gebruikt in elke vergaderruimte van het 

Parlement. 

4. De hymne wordt gespeeld bij de 

opening van elke constituerende 

vergadering en bij andere plechtige 

vergaderingen, met name ter 

verwelkoming van staatshoofden en 

regeringsleiders of van nieuwe leden na 

uitbreidingen. 

5. Het devies staat op officiële 

documenten van het Parlement. 

6. Het Bureau bestudeert verder gebruik 

van de symbolen binnen het Parlement. 

Het Bureau stelt gedetailleerde 

bepalingen vast voor de tenuitvoerlegging 

van dit artikel. 

 


