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Muudatusettepanek 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
Ettepanek võtta vastu otsus – kolmas a volitus (uus) 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et sümboleid on rohkem 
kui kolmkümmend aastat kasutanud kõik 
Euroopa institutsioonid ja Euroopa 
Ülemkogu on need 1985. aastal ametlikult 
heaks kiitnud1.

Or. en

Muudatusettepanek 3
József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
XIII osa – „Muud sätted” – artikkel 202 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 202 a
Liidu sümbolid

1. Parlament tunnustab järgmisi liidu 
sümboleid ja võtab need kasutusele:
– lipp, mille sinisel taustal on 
kaheteistkümnest kuldsest tähekesest 
moodustatud ring;
– hümn, mille aluseks on „Ood rõõmule” 
Ludwig van Beethoveni 9. sümfooniast;
– juhtlause „Ühinenud mitmekesisuses”.
2. Parlament tähistab Euroopa päeva 9.
mail.
3. Lipp heisatakse kõikidel parlamendi 
hoonetel ja ametlike sündmuste puhul.
Lippu kasutatakse kõikides parlamendi 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu Milanos 28. ja 29. juunil 1985.



PE409.635v01-00 4/5 AM\734380ET.doc

ET

komisjonide ruumides ja ametiruumides.
4. Hümni mängitakse iga uue koosseisu 
esimese istungi ja muude pidulike 
istungite alguses, eriti riigipeade ja 
valitsusjuhtide vastuvõtmisel või pärast 
laienemist uute liikmete tervitamisel.
5. Juhtlauset kasutatakse parlamendi 
ametlikel dokumentidel.
6. Juhatus sätestab käesoleva artikli 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Or. en

See muudatusettepanek kordab raporti projektis (PE 398.505 v03.00) esitatud 
muudatusettepaneku sõnastust, muudetud on ainult lõiget 3. 

Muudatusettepanek 4
József Szájer

Euroopa Parlamendi kodukord
XIII osa – „Muud sätted” – artikkel 202 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 202 a
Liidu sümbolid

1. Parlament tunnustab järgmisi liidu 
sümboleid ja võtab need kasutusele:
– lipp, mille sinisel taustal on 
kaheteistkümnest kuldsest tähekesest 
moodustatud ring;
– hümn, mille aluseks on „Ood rõõmule” 
Ludwig van Beethoveni 9. sümfooniast;
– juhtlause „Ühinenud mitmekesisuses”.
2. Parlament tähistab Euroopa päeva 9.
mail.
3. Lipp heisatakse kõikidel parlamendi 
hoonetel ja ametlike sündmuste puhul.
4. Hümni mängitakse iga uue koosseisu 
esimese istungi ja muude pidulike 
istungite alguses, eriti riigipeade ja 
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valitsusjuhtide vastuvõtmisel või pärast 
laienemist uute liikmete tervitamisel.
5. Juhtlauset kasutatakse parlamendi 
ametlikel dokumentidel.
6. Juhatus jälgib sümbolite kasutamist 
parlamendis muudel juhtudel. Juhatus 
sätestab käesoleva artikli üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad.

Or. en

See muudatusettepanek kordab raporti projektis (PE 398.505 v03.00) esitatud 
muudatusettepaneku sõnastust, muudetud on ainult lõiget 6. 
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