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Pozměňovací návrh 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Jednací řád Evropského parlamentu
Návrh rozhodnutí  právní východisko 3 a (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

- s ohledem na to, že všechny evropské 
orgány používají tyto symboly již déle než 
30 let a že Evropská rada je formálně 
přijala v roce 19851.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
József Szájer

Jednací řád Evropského parlamentu
Hlava XIII – různá ustanovení – článek 202 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 202a
Symboly Unie

1. Parlament uznává a přijímá tyto 
symboly Unie:
– vlajku, na které je znázorněn kruh 
dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí,
– hymnu vycházející z „Ódy na radost“ 
z Deváté symfonie Ludwiga van 
Beethovena,
– heslo „Jednotná v rozmanitosti“.
2. Dne 9. května slaví Parlament Den 
Evropy.
3. Vlajka je vyvěšována ve všech 
prostorách Parlamentu a při příležitosti 
oficiálních událostí. Vlajka je používána 

                                               
1 Zasedání Evropské rady v Miláně ve dnech 28.–29. června 1985.
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ve všech místnostech výborů a v 
oficiálních místnostech Parlamentu.
4. Hymna se hraje při zahájení každého 
ustavujícího zasedání a při dalších 
slavnostních schůzích, zejména při 
příležitosti vítání hlav států či předsedů 
vlád nebo při vítání nových členů po 
rozšíření.
5. Heslo se uvádí na úředních 
dokumentech Parlamentu.
6. Prováděcí ustanovení k tomuto článku 
stanoví předsednictvo.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění pozměňovacího návrhu 1 z návrhu zprávy (PE 
398.505 v03.00) s tím, že ke změnám došlo pouze v bodě 3.)

Pozměňovací návrh 4
József Szájer

Jednací řád Evropského parlamentu
Hlava XIII – různá ustanovení – článek 202 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 202a
Symboly Unie

1. Parlament uznává a přijímá tyto 
symboly Unie:
– vlajku, na které je znázorněn kruh 
dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí,
– hymnu vycházející z „Ódy na radost“ 
z Deváté symfonie Ludwiga van 
Beethovena,
– heslo „Jednotná v rozmanitosti“.
2. Dne 9. května slaví Parlament Den 
Evropy.
3. Vlajka je vyvěšována ve všech 
prostorách Parlamentu a při příležitosti 
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oficiálních událostí.
4. Hymna se hraje při zahájení každého 
ustavujícího zasedání a při dalších 
slavnostních schůzích, zejména při 
příležitosti vítání hlav států či předsedů 
vlád nebo při vítání nových členů po 
rozšíření.
5. Heslo se uvádí na úředních 
dokumentech Parlamentu.
6. Předsednictvo přezkoumá další 
používání těchto symbolů v Parlamentu. 
Předsednictvo stanoví prováděcí 
ustanovení k tomuto článku.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění pozměňovacího návrhu 1 z návrhu zprávy (PE 
398.505 v03.00) s tím, že ke změnám došlo pouze v bodě 6.)
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