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Pakeitimas 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
Pasiūlymas dėl sprendimo – 3a nurodomoji dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į tai, kad simbolius visos 
Europos Sąjungos institucijos naudoja 
jau daugiau kaip 30 metų ir kad 1985 m.  
juos oficialiai patvirtino Europos Vadovų 
Taryba1.

Or. en

Pakeitimas 3
József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XIII antraštinės dalies „Įvairios nuostatos“ 202 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

202a straipsnis
Sąjungos simboliai

1. Parlamentas pripažįsta ir naudoja šiuos 
Sąjungos simbolius:
– vėliavą, kurioje pavaizduota dvylika 
apskritimu išdėstytų aukso spalvos 
žvaigždžių mėlyname fone;
– himną, sukurtą pagal Liudviko van 
Bethoveno Devintosios simfonijos „Odę 
džiaugsmui“;
– šūkį „Suvienijusi įvairovę“.
2. Gegužės 9-ąją Parlamentas švenčia 
Europos dieną.
3. Vėliava iškeliama visuose Parlamento 
pastatuose ir oficialių renginių metu. 
Vėliava naudojama visose komitetų 

                                               
1 Milano Europos Taryba (1985 m. birželio 28 ir 29 d.).
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posėdžių salėse ir oficialiojoje Parlamento 
posėdžių salėje.
4. Himnas atliekamas kiekvienos 
steigiamosios sesijos atidarymo ir kitų 
iškilmingų posėdžių metu, visų pirma 
priimant valstybių ar vyriausybių vadovus 
arba sveikinant naujus Parlamento narius 
po ES plėtros.
5. Šūkis naudojamas oficialiuose 
Parlamento dokumentuose.
6. Biuras nustato išsamias šio straipsnio 
taikymo nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 4
József Szájer

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XIII antraštinės dalies „Įvairios nuostatos“ 202 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

202a straipsnis
Sąjungos simboliai

1. Parlamentas pripažįsta ir naudoja šiuos 
Sąjungos simbolius:
– vėliavą, kurioje pavaizduota dvylika 
apskritimu išdėstytų aukso spalvos 
žvaigždžių mėlyname fone;
– himną, sukurtą pagal Liudviko van 
Bethoveno Devintosios simfonijos „Odę 
džiaugsmui“;
– šūkį „Suvienijusi įvairovę“.
2. Gegužės 9-ąją Parlamentas švenčia 
Europos dieną.
3. Vėliava iškeliama visuose Parlamento 
pastatuose ir oficialių renginių metu.
4. Himnas atliekamas kiekvienos 
steigiamosios sesijos atidarymo ir kitų 
iškilmingų posėdžių metu, visų pirma 
priimant valstybių ar vyriausybių vadovus 
arba sveikinant naujus Parlamento narius 
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po ES plėtros.
5. Šūkis naudojamas oficialiuose 
Parlamento dokumentuose.
6. Biuras svarsto kitokias simbolių 
naudojimo Parlamente galimybes. Biuras 
nustato išsamias šio straipsnio taikymo 
nuostatas.

Or. en
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