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Poprawka 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Wniosek dotyczący decyzji – odniesienie 3 a (nowe)

Tekst obowiązujący Poprawka

- uwzględniając, że symbole są używane 
przez wszystkie instytucje europejskie od 
ponad 30 lat i zostały formalnie przyjęte 
przez Radę Europejską w 1985 r.1,

Or. en

Poprawka 3
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł XIII – postanowienia różne – artykuł 202 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 202a
Symbole Unii

1. Parlament uznaje i przyjmuje 
następujące symbole Unii:
– flagę przedstawiającą krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle;
– hymn oparty na „Odzie do radości” z IX 
Symfonii Ludwiga van Beethovena;
– dewizę brzmiącą: „Zjednoczona w 
różnorodności”.
2.  Parlament obchodzi Dzień Europy 
9 maja.
3. Flaga podnoszona jest we wszystkich 
budynkach Parlamentu i z okazji 
oficjalnych wydarzeń. Flaga wywieszana 
jest we wszystkich salach posiedzeń 

                                               
1 Szczyt Rady Europejskiej w Mediolanie w dniach 28 i 29 czerwca 1985 r.
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komisji i oficjalnych lokalach 
Parlamentu.
4. Hymn odgrywany jest przed każdym 
posiedzeniem inauguracyjnym oraz na 
innych uroczystych posiedzeniach, w 
szczególności na powitanie głów państw 
lub szefów rządów, bądź na powitanie 
nowych członków po rozszerzeniu Unii.
5. Dewiza Unii powielana jest na 
oficjalnych dokumentach Parlamentu.
6. Prezydium określa szczegółowe przepisy 
dotyczące wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu.

Or. en

(Poprawka ta przejmuje brzmienie poprawki 1 do projektu sprawozdania (PE 398.505 
v03.00), z uwzględnieniem zmian w ust. 3)

Poprawka 4
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł XIII – postanowienia różne – artykuł 202 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 202a
Symbole Unii

1. Parlament uznaje i przyjmuje 
następujące symbole Unii:
– flagę przedstawiającą krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle;
– hymn oparty na „Odzie do radości” z IX 
Symfonii Ludwiga van Beethovena;
– dewizę brzmiącą: „Zjednoczona w 
różnorodności”.
2. Parlament obchodzi Dzień Europy 
9 maja.
3. Flaga podnoszona jest we wszystkich 
budynkach Parlamentu i z okazji 
oficjalnych wydarzeń.
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4. Hymn odgrywany jest przed każdym 
posiedzeniem inauguracyjnym oraz na 
innych uroczystych posiedzeniach, w 
szczególności na powitanie głów państw 
lub szefów rządów, bądź na powitanie 
nowych członków po rozszerzeniu Unii.
5. Dewiza Unii powielana jest na 
oficjalnych dokumentach Parlamentu.
6. Prezydium rozważy dalsze przypadki 
używania symboli w Parlamencie.
Prezydium określa szczegółowe przepisy 
dotyczące wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu.

Or. en

(Poprawka ta przejmuje brzmienie poprawki 1 do projektu sprawozdania (PE 398.505 
v03.00), z uwzględnieniem zmian w ust. 6)
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