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Τροπολογία 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Πρόταση απόφασης - αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι τα σύμβολα 
χρησιμοποιούνται επί τουλάχιστον 30 έτη 
από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και ότι εγκρίθηκαν επίσημα από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 19851.

Or. en

Τροπολογία 3
József Szájer

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Τίτλος ΧΙΙΙ - Διάφορες διατάξεις - Άρθρο 202 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 202α
Τα σύμβολα της Ένωσης

1. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και 
υιοθετεί τα ακόλουθα σύμβολα της 
Ένωσης:
- τη σημαία που απεικονίζει κύκλο 
δώδεκα χρυσών αστέρων σε κυανό 
βάθος·
- τον ύμνο που βασίζεται στην "Ωδή προς 
τη χαρά" από την ενάτη συμφωνία του 
Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν·
- το έμβλημα "Ενωμένη στην 
πολυμορφία".
2. Το Κοινοβούλιο εορτάζει την ημέρα της 
Ευρώπης στις 9 Μαΐου.

                                               
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μιλάνου στις 28 και 29 Ιουνίου 1985.
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3. Η σημαία κυματίζει σε όλα τα κτήρια 
του Κοινοβουλίου και επ' ευκαιρία 
επίσημων εκδηλώσεων. Η σημαία 
χρησιμοποιείται σε όλες τις αίθουσες 
επιτροπών και τις επίσημες αίθουσες του 
Κοινοβουλίου. 
4. Ο ύμνος άδεται κατά την έναρξη 
εκάστης συνόδου για τη συγκρότηση του 
Κοινοβουλίου σε Σώμα και σε άλλες 
επίσημες συνεδριάσεις, κυρίως για την 
υποδοχή αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων ή για το χαιρετισμό νέων 
βουλευτών μετά από διευρύνσεις.
5. Το έμβλημα αναπαράγεται στα επίσημα 
έγγραφα του Κοινοβουλίου.
6. Το Προεδρείο θεσπίζει λεπτομερείς 
διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

(Η τροπολογία αναπαράγει τη διατύπωση της τροπολογίας 1 του σχεδίου έκθεσης (PE 398.505 
v03.00), με αλλαγές αποκλειστικά στην παράγραφο 3)

Τροπολογία 4
József Szájer

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Τίτλος ΧΙΙΙ - Διάφορες διατάξεις - Άρθρο 202 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 202α
Τα σύμβολα της Ένωσης

1. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και 
υιοθετεί τα ακόλουθα σύμβολα της 
Ένωσης:
- τη σημαία που απεικονίζει κύκλο 
δώδεκα χρυσών αστέρων σε κυανό 
βάθος·
- τον ύμνο που βασίζεται στην "Ωδή προς 
τη χαρά" από την ενάτη συμφωνία του 
Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν·
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- το έμβλημα "Ενωμένη στην 
πολυμορφία".
2. Το Κοινοβούλιο εορτάζει την ημέρα της 
Ευρώπης στις 9 Μαΐου.
3. Η σημαία κυματίζει σε όλα τα κτήρια 
του Κοινοβουλίου και επ' ευκαιρία 
επίσημων εκδηλώσεων.
4. Ο ύμνος άδεται κατά την έναρξη 
εκάστης συνόδου για τη συγκρότηση του 
Κοινοβουλίου σε Σώμα και σε άλλες 
επίσημες συνεδριάσεις, κυρίως για την 
υποδοχή αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων ή για το χαιρετισμό νέων 
βουλευτών μετά από διευρύνσεις.
5. Το έμβλημα αναπαράγεται στα επίσημα 
έγγραφα του Κοινοβουλίου.
6. Το Προεδρείο μελετά το ενδεχόμενο 
περαιτέρω χρήσης των συμβόλων εντός 
του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο θεσπίζει
λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

(Η τροπολογία αναπαράγει τη διατύπωση της τροπολογίας 1 του σχεδίου έκθεσης (PE 398.505 
v03.00), με αλλαγές αποκλειστικά στην παράγραφο 6)
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