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Tarkistus 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
Ehdotus päätökseksi – johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

– ottaa huomioon, että tunnukset ovat 
olleet käytössä yli 30 vuotta kaikissa 
Euroopan unionin toimielimissä ja 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi ne 
virallisesti vuonna 19851.

Or. en

Tarkistus 3
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
Osa XIII, Muita määräyksiä, 202 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Työjärjestyksen 202 a artikla
Euroopan unionin tunnukset   

1. Parlamentti tunnustaa ja omaksuu 
seuraavat unionin tunnukset:
– lippu, jossa on kahdentoista kultaisen 
tähden muodostama ympyrä sinisellä 
pohjalla;
– hymni, jonka perustana on "Oodi 
ilolle" Ludwig van Beethovenin 
yhdeksännestä sinfoniasta;
– tunnuslause, joka on 
"Moninaisuudessaan yhtenäinen".
2. Parlamentti viettää Eurooppa-päivää 
yhdeksäntenä päivänä toukokuuta.
3. Lippua käytetään kaikissa parlamentin 
rakennuksissa ja virallisissa 

                                               
1 Milanon Eurooppa-neuvosto 28. ja 29. kesäkuuta 1985.
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tilaisuuksissa. Lippua käytetään kaikissa 
valiokuntien kokoushuoneissa ja 
parlamentin virallisissa tiloissa.  
4. Hymni esitetään kunkin 
järjestäytymisistunnon ja muiden 
juhlaistuntojen alussa, erityisesti 
toivottamaan tervetulleiksi 
valtionpäämiehiä tai pääministereitä tai 
tervehtimään uusia jäseniä 
laajentumisten jälkeen.
5. Tunnuslausetta käytetään parlamentin 
virallisissa asiakirjoissa.
6. Puhemiehistö antaa tämän määräyksen 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

(Tässä tarkistuksessa toistuu mietintöluonnoksen tarkistuksen 1 sanamuoto (PE 398.505 
v03.00) siten, että muutoksia on tehty ainoastaan 3 kohtaan)

Tarkistus 4
József Szájer

Euroopan parlamentin työjärjestys
Osa XIII, Muita määräyksiä, 202 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Työjärjestyksen 202 a artikla
Euroopan unionin tunnukset   

1. Parlamentti tunnustaa ja omaksuu 
seuraavat unionin tunnukset:
– lippu, jossa on kahdentoista kultaisen 
tähden muodostama ympyrä sinisellä 
pohjalla;
– hymni, jonka perustana on "Oodi 
ilolle" Ludwig van Beethovenin 
yhdeksännestä sinfoniasta;
– tunnuslause, joka on 
"Moninaisuudessaan yhtenäinen".
2. Parlamentti viettää Eurooppa-päivää 
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yhdeksäntenä päivänä toukokuuta.
3. Lippua käytetään kaikissa parlamentin 
rakennuksissa ja virallisissa 
tilaisuuksissa.
4. Hymni esitetään kunkin 
järjestäytymisistunnon ja muiden 
juhlaistuntojen alussa, erityisesti 
toivottamaan tervetulleiksi 
valtionpäämiehiä tai pääministereitä tai 
tervehtimään uusia jäseniä 
laajentumisten jälkeen.
5. Tunnuslausetta käytetään parlamentin 
virallisissa asiakirjoissa.
6. Puhemiehistö tarkastelee tunnusten 
muuta käyttöä parlamentissa.  
Puhemiehistö antaa tämän määräyksen 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en

(Tässä tarkistuksessa toistuu mietintöluonnoksen tarkistuksen 1 sanamuoto (PE 398.505 
v03.00) siten, että ainoastaan 6 kohtaa on muutettu)
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