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Ændringsforslag 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forslag til afgørelse – led 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

- der henviser til, at symbolerne har været 
anvendt i over 30 år af alle europæiske 
institutioner og blev vedtaget formelt af 
Det Europæiske Råd i 19851.

Or. en

Ændringsforslag 3
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit XIII – Forskellige bestemmelser – artikel 202 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet anerkender og går ind for 
anvendelsen af følgende unionssymboler:
– flaget med tolv gyldne stjerner i en 
cirkel på blå baggrund
– hymnen baseret på "Ode til Glæden" 
fra Ludwig van Beethovens niende 
symfoni 
– mottoet "Forenet i mangfoldighed.
2. Parlamentet fejrer Europadagen den 9. 
maj.
3. Flaget hejses i alle Parlamentets 
lokaler og ved officielle lejligheder. Flaget 
anvendes i hvert udvalgslokale og officielt 
lokale i Parlamentet.
4. Hymnen spilles ved åbningen af alle 
konstituerende møder og på andre 

                                               
1 Det Europæiske Råd i Milano den 28. og 29. juni 1985.
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højtidelige møder, særlig for at byde stats-
eller regeringschefer velkommen eller for 
at hilse nye medlemmer velkommen efter 
udvidelser.
5. Mottoet gengives på Parlamentets 
officielle dokumenter.
6. Præsidiet fastlægger de nærmere 
bestemmelser for gennemførelse af denne 
bestemmelse.

Or. en

(Dette ændringsforslag gentager ordlyden i ændringsforslag 1 i udkastet til betænkning 
(PE 398.505v03.00), som kun ændres i stk. 3).

Ændringsforslag 4
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit XIII – Forskellige bestemmelser – artikel 202 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet anerkender og går ind for 
anvendelsen af følgende unionssymboler:
– flaget med tolv gyldne stjerner i en 
cirkel på blå baggrund
– hymnen baseret på "Ode til Glæden" 
fra Ludwig van Beethovens niende 
symfoni 
– mottoet "Forenet i mangfoldighed.
2. Parlamentet fejrer Europadagen den 9. 
maj.
3. Flaget hejses i alle Parlamentets 
lokaler og ved officielle lejligheder.
4. Hymnen spilles ved åbningen af alle 
konstituerende møder og på andre 
højtidelige møder, særlig for at byde stats-
eller regeringschefer velkommen eller for 
at hilse nye medlemmer velkommen efter 
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udvidelser.
5. Mottoet gengives på Parlamentets 
officielle dokumenter.
6. Præsidiet undersøger yderligere 
anvendelse af symbolerne i Parlamentet. 
Præsidiet fastlægger de nærmere 
bestemmelser for gennemførelse af denne 
bestemmelse.

Or. en

(Dette ændringsforslag gentager ordlyden i ændringsforslag 1 i udkastet til betænkning 
(PE 398.505v03.00), som kun ændres i stk. 6).
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