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Módosítás 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
Határozatra irányuló javaslat  3 a bevezető hivatkozás (új)

Hatályos szöveg Módosítás

– tekintettel arra, hogy a jelképeket az 
európai intézmények már több mint 30 éve 
használják, és azokat az Európai Tanács 
1985-ben hivatalosan is elfogadta1.

Or. en

Módosítás 3
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XIII. Cím – Vegyes rendelkezések – 202 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

202a. cikk
Az Unió jelképei

1. A Parlament elismeri és magáévá teszi 
az Unió alábbi jelképeit:
– a kék alapon tizenkét arany csillag 
alkotta kört ábrázoló zászlót;
– a Ludwig van Beethoven IX. 
szimfóniájának Örömódáján alapuló 
himnuszt;
– az „egység a sokféleségben” mottót.
2. A Parlament május 9-én ünnepli 
Európa napját.
3. A zászlót minden parlamenti épületben 
és hivatalos események alkalmával 
felvonják. A zászlót a Parlament 
valamennyi bizottsági és hivatalos 

                                               
1 Milánói Európai Tanács (1985. június 28. és 29.):
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termében elhelyezik.
4. A himnuszt minden alakuló ülés és 
egyéb ünnepélyes ülés megnyitásakor le 
kell játszani az állam- és kormányfők vagy 
a bővítést követően az új tagállamok 
üdvözlésére.
5. A mottót fel kell tüntetni a Parlament 
hivatalos dokumentumain.
6. Az elnökség rögzíti a szabályzat 
végrehajtására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket.

Or. en

(A módosítás a jelentéstervezet (PE 398.505 v03.00) 1. módosításának szövegezését veszi át, 
ehhez képest módosítás csak a (3) bekezdésben történt.)

Módosítás 4
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XIII. Cím – Vegyes rendelkezések – 202 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

202a. cikk
Az Unió jelképei

1. A Parlament elismeri és magáévá teszi 
az Unió alábbi jelképeit:
– a kék alapon tizenkét arany csillag 
alkotta kört ábrázoló zászlót;
– a Ludwig van Beethoven IX. 
szimfóniájának Örömódáján alapuló 
himnuszt;
– az „egység a sokféleségben” mottót.
2. A Parlament május 9-én ünnepli 
Európa napját.
3. A zászlót minden parlamenti épületben 
és hivatalos események alkalmával 
felvonják.
4. A himnuszt minden alakuló ülés és 
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egyéb ünnepélyes ülés megnyitásakor le 
kell játszani az állam- és kormányfők vagy 
a bővítést követően az új tagállamok 
üdvözlésére.
5. A mottót fel kell tüntetni a Parlament 
hivatalos dokumentumain.
6. Az elnökség emgvizsgálja a jelképek 
Parlamenten belüli használatának további 
lehetőségeit. Az elnökség rögzíti a 
szabályzat végrehajtására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket.

Or. en

(A módosítás a jelentéstervezet (PE 398.505 v03.00) 1. módosításának szövegezését veszi át, 
ehhez képest módosítás csak a (6) bekezdésben történt.)
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