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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om indføjelse i Europa-Parlamentets forretningsorden af en ny artikel 202a om 
Parlamentets anvendelse af Unionens symboler
(2007/2240(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen1, 
særlig punkt 23,

– der henviser til formandens skrivelse af 12. september 2007,

– der henviser til symbolers betydning for genskabelsen af borgernes tilknytning til Den 
Europæiske Union og for opbygningen af en europæisk identitet, som supplerer 
medlemsstaternes nationale identiteter,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. vedtager, at denne ændring træder i kraft dagen efter dens vedtagelse;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Afsnit XIII, Forskellige bestemmelser, artikel 202 a (ny)

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet anerkender og går ind for 
anvendelsen af følgende unionssymboler:
- flaget med tolv gyldne stjerner i en cirkel
på en blå baggrund
- hymnen baseret på "Ode til Glæden" fra 
Ludwig van Beethovens niende symfoni

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0328.
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- mottoet "forenet i mangfoldighed".
2. Parlamentet fejrer Europadagen den 9. 
maj.
3. Flaget hejses i alle Parlamentets 
lokaler og ved officielle lejligheder.
4. Hymnen spilles ved åbningen af alle 
konstituerende møder og på andre 
højtidelige møder, særlig for at byde stats-
eller regeringschefer velkommen eller for 
at hilse nye medlemmer velkommen efter 
udvidelser.
5. Mottoet gengives på Parlamentets 
officielle dokumenter.
6. Præsidiet fastlægger de nærmere 
bestemmelser for gennemførelsen af 
denne bestemmelse.
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