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Amendamentul 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Propunere de decizie – Referirea 3a (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

- având în vedere faptul că simbolurile 
sunt utilizate de peste 30 de ani de toate 
instituţiile europene şi au fost adoptate 
oficial de Consiliul European în 19851,

Or. en

Amendamentul 3
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul XIII  Dispoziţii diverse  articolul 202a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 202a
Simbolurile Uniunii

(1) Parlamentul recunoaşte şi adoptă 
următoarele simboluri ale Uniunii:
– drapelul care reprezintă un cerc cu 
douăsprezece stele aurii pe fond albastru;
– imnul care este extras din „Oda 
Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig 
van Beethoven;
– deviza „Uniţi în diversitate”.
(2) Parlamentul sărbătoreşte Ziua 
Europei la 9 mai.
(3) Drapelul este arborat în toate incintele 
Parlamentului şi cu ocazia evenimentelor 
oficiale. Acesta va fi prezent în toate sălile 
comisiilor parlamentare şi în toate sălile 

                                               
1 Consiliul European de la Milano din 28-29 iunie 1985.
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oficiale ale Parlamentului.
(4) Imnul este interpretat la deschiderea 
fiecărei şedinţe constitutive şi cu ocazia 
altor şedinţe solemne, în special pentru a 
saluta şefi de state sau de guverne sau 
pentru a întâmpina, după fiecare 
extindere, noii deputaţi.
(5) Deviza este reprodusă pe documentele 
oficiale ale Parlamentului.
(6) Biroul stabileşte dispoziţii detaliate 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol.

Or. en

[Acest amendament reproduce textul amendamentului 1 din proiectul de raport (PE 398.505 
v03.00), cu modificări doar la alineatul (3)]

Amendamentul 4
József Szájer

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul XIII  Dispoziţii diverse  articolul 202a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 202a
Simbolurile Uniunii

(1) Parlamentul recunoaşte şi adoptă 
următoarele simboluri ale Uniunii:
– drapelul care reprezintă un cerc cu 
douăsprezece stele aurii pe fond albastru;
– imnul care este extras din „Oda 
Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig 
van Beethoven;
– deviza „Uniţi în diversitate”.
(2) Parlamentul sărbătoreşte Ziua 
Europei la 9 mai.
(3) Drapelul este arborat în toate incintele 
Parlamentului şi cu ocazia evenimentelor 
oficiale.
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(4) Imnul este interpretat la deschiderea 
fiecărei şedinţe constitutive şi cu ocazia 
altor şedinţe solemne, în special pentru a 
saluta şefi de state sau de guverne sau 
pentru a întâmpina, după fiecare 
extindere, noii deputaţi.
(5) Deviza este reprodusă pe documentele 
oficiale ale Parlamentului.
(6) Biroul examinează posibilitatea de a 
utiliza simbolurile în alte situaţii în cadrul 
Parlamentului. Biroul stabileşte dispoziţii 
detaliate pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol.

Or. en

[Acest amendament reproduce textul amendamentului 1 din proiectul de raport (PE 398.505 
v03.00), cu modificări doar la alineatul (6)]
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