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Alteração 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Proposta de decisão – Citação 3-A (nova)

Texto em vigor Alteração

- Tendo em conta que os símbolos têm 
vindo a ser utilizados, durante mais de 30 
anos, por todas as instituições europeias, 
e ainda que foram formalmente adoptados 
pelo Conselho Europeu em 19851,

Or. en

Alterações 3
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Título XIII – Disposições diversas – Artigo 202-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 202.º-A
Os símbolos da União

1. O Parlamento reconhece e faz seus os 
seguintes símbolos da União:
- A bandeira constituída por um círculo 
de doze estrelas douradas sobre um fundo 
azul;
- O hino baseado no "Hino da Alegria" 
da nona sinfonia de Ludwig van 
Beethoven;
- O lema "Unida na Diversidade".
2. O Parlamento celebrará o Dia da 
Europa em 9 de Maio.
3. A bandeira será içada em todos os 
edifícios do Parlamento e nos actos 
oficiais. A bandeira da União estará 
presente em todas as salas das comissões 

                                               
1 Conselho Europeu de Edimburgo, de 28 e 29 de Junho de 1985.
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parlamentares e em todas as salas oficiais 
do Parlamento.
4. O hino será interpretado na abertura de 
cada sessão constitutiva e noutras sessões 
solenes, nomeadamente para dar as 
boas-vindas a Chefes de Estado ou de 
Governo, ou para saudar novos deputados 
na sequência de um alargamento.
5. O lema será reproduzido nos 
documentos oficiais do Parlamento.
6. A Mesa estabelecerá disposições 
detalhadas para a aplicação do presente 
artigo.

Or. en

(A presente alteração retoma o texto da alteração 1 do projecto de relatório (PE 398.505 
v03.00), com modificações apenas no n.º 3)

Alterações 4
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Título XIII – Disposições diversas – Artigo 202-A (novo)

Texto em vigor Alterações

Artigo 202.º-A
Os símbolos da União

1. O Parlamento reconhece e faz seus os 
seguintes símbolos da União:
- A bandeira constituída por um círculo 
de doze estrelas douradas sobre um fundo 
azul;
- O hino baseado no "Hino da Alegria" 
da nona sinfonia de Ludwig van 
Beethoven;
- O lema "Unida na Diversidade".
2. O Parlamento celebrará o Dia da 
Europa em 9 de Maio.
3. A bandeira será içada em todos os 
edifícios do Parlamento e nos actos 
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oficiais.
4. O hino será interpretado na abertura de 
cada sessão constitutiva e noutras sessões 
solenes, nomeadamente para dar as 
boas-vindas a Chefes de Estado ou de 
Governo, ou para saudar novos deputados 
na sequência de um alargamento.
5. O lema será reproduzido nos 
documentos oficiais do Parlamento.
6. A Mesa apreciará outras utilizações dos 
símbolos a nível do Parlamento. A Mesa 
estabelecerá disposições detalhadas para 
a aplicação do presente artigo.

Or. en

(A presente alteração retoma o texto da alteração 1 do projecto de relatório (PE 398.505 
v03.00), com modificações apenas no n.º 6)


	734380pt.doc

