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Kako Parlament uporablja simbole Unije (novi člen 202a)  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o vključitvi novega člena 202a o tem, 

kako Parlament uporablja simbole Unije, v Poslovnik Parlamenta (2007/2240(REG)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference1, zlasti 

odstavka 23 resolucije, 

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 12. septembra 2007, 

– ob upoštevanju pomena simbolov za ponovno povezovanje državljanov z Evropsko unijo in 

za oblikovanje evropske identitete, ki dopolnjuje nacionalne identitete držav članic, 

– ob upoštevanju dejstva, da simbole že več kot 30 let uporabljajo vse evropske institucije, 

uradno pa jih je sprejel Evropski svet leta 19852, 

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0347/2008), 

1. sprejema sklep o spremembi svojega poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju; 

2. sprejema sklep, da bo sprememba začela veljati prvi dan po njenem sprejetju; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost. 

Sprememba  1 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Naslov XIII  Druge določbe  člen 202 (a) (novo) 

 

Obstoječe besedilo Sprememba 

 Člen 202a 

 Simboli Unije 

 1. Parlament prizna in prevzame 

naslednje simbole Unije: 

 – zastavo, na kateri je upodobljen krog z 

dvanajstimi zlatimi zvezdami na modri 

podlagi; 

                                                 
1  UL C 175 E, 10.7.2008, str. 347. 
2  Evropski svet v Milanu z dne 28. in 29. junij leta 1985. 



 – himno, ki izvira iz Ode radosti iz Devete 

simfonije Ludwiga van Beethovna; 

 – geslo "Združena v raznolikosti". 

 2. Parlament praznuje dan Evrope 9. 

maja. 

 3. Zastava je razobešena v vseh stavbah 

Parlamenta in ob uradnih dogodkih. 

Zastava se uporablja v vseh sejnih sobah 

Parlamenta. 

 4. Himno se predvaja ob začetku vsake 

ustanovne seje in ob drugih slovesnih 

sejah, zlasti v dobrodošlico voditeljem 

držav in vlad ali v pozdrav novim 

poslancem po širitvah. 

 5. Geslo se natisne na uradne dokumente 

Parlamenta. 

 6. Predsedstvo preuči nadaljnjo uporabo 

simbolov v Parlamentu. Predsedstvo 

sprejme podrobne določbe o izvajanju 

tega člena. 

 

 


