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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vložení nového článku 202a o používání symbolů Unie Parlamentem do jednacího řádu 
Parlamentu
(2007/2240(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference1, 
zejména na jeho bod 23,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 12. září 2007,

– s ohledem na to, jaký význam mají symboly pro opětovné propojení občanů s Evropskou 
unií a pro budování evropské identity, jež doplňuje národní identity členských států,

– s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2007),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. rozhodl, že změna vstoupí v platnost den poté, co bude přijata;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Hlava XIII: Různá ustanovení, článek 202a (nový)

Článek 202a
Symboly Unie

1. Parlament uznává a přijímá tyto 
symboly Unie:
– vlajku, která znázorňuje kruh dvanácti 
zlatých hvězd na modrém pozadí,
– hymnu vycházející z „Ódy na radost“ 
z Deváté symfonie Ludwiga van 
Beethovena,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0328.
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– heslo „Jednotná v rozmanitosti“.
2. Dne 9. května slaví Parlament Den 
Evropy.
3. Vlajka je vyvěšována ve všech 
prostorách Parlamentu a při příležitosti 
oficiálních událostí.
4. Hymna se hraje při zahájení každého 
ustavujícího zasedání a při dalších 
slavnostních schůzích, zejména při 
příležitosti vítání hlav států či předsedů 
vlád nebo při vítání nových členů po 
rozšíření.
5. Heslo se uvádí na úředních 
dokumentech Parlamentu.
6. Podrobná pravidla pro provádění 
tohoto článku stanoví předsednictvo.
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