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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Návrh rozhodnutia – citácia 3a (nová)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na to, že európske inštitúcie 
používajú symboly už vyše 30 rokov 
a Európska rada ich formálne schválila 
v roku 19851.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
József Szájer

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Hlava XII – Rôzne – článok 202a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 202a
Symboly Únie

1. 1. Parlament uznáva a prijíma 
nasledujúce symboly Únie:
— vlajku s kruhom dvanástich zlatých 
hviezd na modrom pozadí;
— hymnu, ktorá vychádza z Ódy na 
radosť z Deviatej symfónie Ludwiga van 
Beethovena;
— heslo „Zjednotení v rozmanitosti“.
2. Parlament oslavuje Deň Európy 9. 
mája.
3. Vlajka je vyvesená vo všetkých 
priestoroch Parlamentu a pri oficiálnych 
príležitostiach. Vlajka sa používa vo 
všetkých miestnostiach výborov 

                                               
1 Európska rada v Miláne 28. a 29. júna 1985.
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a v úradných miestnostiach Parlamentu.
4. Hymna sa hrá pri otvorení každého 
ustanovujúceho zasadania alebo pri iných 
slávnostných schôdzach, najmä na 
privítanie hláv štátov alebo predsedov vlád 
alebo na privítanie nových členov po 
rozšírení.
5. Heslo sa uvádza na úradných 
dokumentoch Parlamentu.
6. Predsedníctvo určí podrobné 
ustanovenia na vykonávanie tohto článku.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 1 návrhu správy (PE 398.505 v03.00), so zmenami iba v odseku 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
József Szájer

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Hlava XII – Rôzne – článok 202a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 202a
Symboly Únie

1. Parlament uznáva a prijíma 
nasledujúce symboly Únie:
— vlajku s kruhom dvanástich zlatých 
hviezd na modrom pozadí;
— hymnu, ktorá vychádza z Ódy na 
radosť z Deviatej symfónie Ludwiga van 
Beethovena;
— heslo „Zjednotení v rozmanitosti“.
2. Parlament oslavuje Deň Európy 9. 
mája.
3. Vlajka je vyvesená vo všetkých 
priestoroch Parlamentu a pri oficiálnych 
príležitostiach.
4. Hymna sa hrá pri otvorení každého 
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ustanovujúceho zasadania alebo pri iných 
slávnostných schôdzach, najmä na 
privítanie hláv štátov alebo predsedov vlád 
alebo na privítanie nových členov po 
rozšírení.
5. Heslo sa uvádza na úradných 
dokumentoch Parlamentu.
6. Predsedníctvo preskúma ďalšie 
využívanie symbolov v Parlamente.
Predsedníctvo určí podrobné ustanovenia 
na vykonávanie tohto článku.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 1 návrhu správy (PE 398.505 v03.00), so zmenami iba v odseku 6).
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