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Изменение 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Предложение за решение – Позоваване в преамбюла на акта 3а (ново)

Текст в сила Изменение

- като има предвид, че символите се 
използват повече от 30 години от 
всички европейски институции и са 
били официално приети на 
Европейския съвет през 1985 г.1.

Or. en

Изменение 3
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял XIII – Разни – Член 202а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 202а
Символите на Съюза

1. Парламентът признава и приема 
следните символи на Съюза:
– знамето, на което е изобразен кръг, 
съставен от дванадесет златни 
звезди върху син фон;
– химна, основан на „Ода на 
радостта” от Деветата симфония на 
Лудвиг ван Бетховен;
– девиза „Обединен в 
многообразието”.
2. Парламентът чества Деня на 
Европа на 9 май.

                                               
1 Европейски съвет в Милано на 28 и 29 юни 1985 г.
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3. Знамето се издига във всички 
помещения на Парламента и по повод 
на официални събития. Знамето се 
използва във всички заседателни зали 
на комисиите и във всички официални 
помещения на Парламента. 
4. Химнът се изпълнява при 
откриването на всяка учредителна 
сесия и на други тържествени 
заседания, по-специално за 
приветстване на държавни или 
правителствени ръководители или за 
посрещане на нови членове след 
разширяване. 
5. Девизът се възпроизвежда върху 
официалните документи на 
Парламента.
6. Бюрото определя реда и условията 
за прилагане на настоящия член.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда формулировката в изменение 1 от проектодоклада 
(PE 398.505 v03.00), с промени единствено в параграф 3)

Изменение 4
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял XIII – Разни – Член 202а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 202а
Символите на Съюза

1. Парламентът признава и приема 
следните символи на Съюза:
– знамето, на което е изобразен кръг, 
съставен от дванадесет златни 
звезди върху син фон;
– химна, основан на „Ода на 
радостта” от Деветата симфония на 
Лудвиг ван Бетховен;
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– девиза „Обединен в 
многообразието”.
2. Парламентът чества Деня на 
Европа на 9 май.
3. Знамето се издига във всички 
помещения на Парламента и по повод 
на официални събития.
4. Химнът се изпълнява при 
откриването на всяка учредителна 
сесия и на други тържествени 
заседания, по-специално за 
приветстване на държавни или 
правителствени ръководители или за  
посрещане на нови членове след
разширяване. 
5. Девизът се възпроизвежда върху 
официалните документи на 
Парламента.
6. Бюрото разглежда 
допълнителното използване на 
символите в рамките на Парламента. 
Бюрото определя реда и условията за 
прилагане на настоящия член.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда формулировката в изменение 1 от проектодоклада 
(PE 398.505 v03.00), с промени единствено в параграф 6)
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