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Ändringsförslag 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Europaparlamentets arbetsordning
Förslag till beslut  beaktandeled 3a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– med beaktande av att dessa symboler 
har använts i över 30 år av alla 
EU-institutioner och antogs formellt av 
Europeiska rådet 19851.

Or. en

Ändringsförslag 3
József Szájer

Europaparlamentets arbetsordning
Avdelning XIII – Diverse bestämmelser – artikel 202a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet ska erkänna och ansluta 
sig till följande symboler för unionen:
– flaggan, som föreställer en cirkel av 
tolv gula stjärnor på blå botten,
– hymnen, som grundas på ”Hymn till 
glädjen” i Ludwig van Beethovens 
nionde symfoni,
– mottot, som är ”förenade 
i mångfalden”.
2. Parlamentet ska fira Europadagen 
den 9 maj.
3. Flaggan ska hissas i alla parlamentets 
lokaler och vid officiella arrangemang. 
Flaggan ska användas i alla parlamentets 
utskottslokaler och officiella rum.

                                               
1 Europeiska rådet i Milano den 28–29 juni 1985.
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4. Hymnen ska spelas vid varje 
konstituerande sammanträdes öppnande 
och vid övriga högtidliga 
plenarsammanträden, särskilt för att 
välkomna stats- eller regeringschefer eller 
för att hälsa nya ledamöter välkomna i 
samband med utvidgningar.
5. Mottot ska återges på parlamentets 
officiella handlingar.
6. Presidiet ska fastställa detaljerade 
bestämmelser för tillämpningen av denna 
artikel.

Or. en

(Detta ändringsförslag innehåller texten i ändringsförslag 1 i förslaget till betänkande 
(PE 398.505 v03.00), ändringar endast i punkt 3.)

Ändringsförslag 4
József Szájer

Europaparlamentets arbetsordning
Avdelning XIII – Diverse bestämmelser – artikel 202a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet ska erkänna och ansluta 
sig till följande symboler för unionen:
– flaggan, som föreställer en cirkel av 
tolv gula stjärnor på blå botten,
– hymnen, som grundas på ”Hymn till 
glädjen” i Ludwig van Beethovens 
nionde symfoni,
– mottot, som är ”förenade 
i mångfalden”.
2. Parlamentet ska fira Europadagen 
den 9 maj.
3. Flaggan ska hissas i alla parlamentets 
fastigheter och vid officiella 
arrangemang.
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4. Hymnen ska spelas vid varje 
konstituerande sammanträdes öppnande 
och vid övriga högtidliga 
plenarsammanträden, särskilt för att 
välkomna stats- eller regeringschefer eller 
för att hälsa nya ledamöter välkomna i 
samband med utvidgningar.
5. Mottot ska återges på parlamentets 
officiella handlingar.
6. Presidiet ska undersöka frågan om 
annan användning av symbolerna inom 
parlamentet. Presidiet ska fastställa 
detaljerade bestämmelser för 
tillämpningen av denna artikel.

Or. en

(Detta ändringsförslag innehåller texten i ändringsförslag 1 i förslaget till betänkande 
(PE 398.505 v03.00), ändringar endast i punkt 6.)
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