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Grozījums Nr. 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Reglaments
Lēmuma priekšlikums – 3.a atsauce (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

– ņemot vērā, ka šos simbolus visas 
Eiropas Savienības iestādes ir 
izmantojušas jau vairāk nekā 30 gadus un 
ka tos 1985. gadā pieņēma Eiropas 
Padome1.

Or. en

Grozījums Nr. 3
József Szájer

Reglaments
XIII sadaļa – Dažādi noteikumi – 202.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

202.a pants
Savienības simboli

1. Parlaments atzīst un atbalsta šādus 
Eiropas Savienības simbolus:
– karogu — divpadsmit zvaigznes apļa 
formā uz zila pamata;
– himnu ar Ludviga van Bēthovena 
Devītās simfonijas „Oda priekam” 
melodiju;
– devīzi „Vienoti dažādībā”.
2. Parlaments 9. maijā svin Eiropas 
dienu.
3. Karogu izkar visās Parlamenta ēkās 
visos oficiālos gadījumos. Karogu izmanto 
visās komiteju telpās un oficiālajās 

                                               
1 Milānas Eiropadome (1985. gada 28. un 29. jūnijs).
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Parlamenta telpās.
4. Himnu atskaņo katras Parlamenta 
sesijas un citu svinīgu sēžu atklāšanā, jo 
īpaši par godu valsts vai valdības 
vadītājam vai pēc paplašināšanās sveicot 
deputātus no jaunajām dalībvalstīm.
5. Devīzi norāda uz Parlamenta 
oficiālajiem dokumentiem.
6. Prezidijs nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus šā panta īstenošanai.

Or. en

(Šis grozījums atkārto ziņojuma projekta 1. grozījuma (PE 398.505 v03.00) formulējumu, ar 
izmaiņām tikai 3. punktā)

Grozījums Nr. 4
József Szájer

Reglaments
XIII sadaļa – Dažādi noteikumi – 202.a pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

202.a pants
Savienības simboli

1. Parlaments atzīst un atbalsta šādus 
Eiropas Savienības simbolus:
– karogu — divpadsmit zvaigznes apļa 
formā uz zila pamata;
– himnu ar Ludviga van Bēthovena 
Devītās simfonijas „Oda priekam” 
melodiju;
– devīzi „Vienoti dažādībā”.
2. Parlaments 9. maijā svin Eiropas 
dienu.
3. Karogu izkar visās Parlamenta ēkās 
visos oficiālos gadījumos.
4. Himnu atskaņo katras Parlamenta 
sesijas un citu svinīgu sēžu atklāšanā, jo 



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

LV

īpaši par godu valsts vai valdības 
vadītājam vai pēc paplašināšanās sveicot 
deputātus no jaunajām dalībvalstīm.
5. Devīzi norāda uz Parlamenta 
oficiālajiem dokumentiem.
6. Prezidijs izskata turpmākus simbolu 
lietošanas veidus Parlamentā. Prezidijs 
nosaka sīki izstrādātus noteikumus šā 
panta īstenošanai.

Or. en

(Šis grozījums atkārto ziņojuma projekta 1. grozījuma (PE 398.505 v03.00) formulējumu, ar 
izmaiņām tikai 6. punktā)
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