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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την παρεμβολή, στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός νέου 
άρθρου 202α που αφορά την χρησιμοποίηση από το Κοινοβούλιο συμβόλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2007/2240(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την σύγκληση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης1, ειδικότερα την παράγραφο 23,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 12ης Σεπτεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη σημασία των συμβόλων για την επανασύνδεση των πολιτών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας που είναι 
συμπληρωματική των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών μελών,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την κατωτέρω τροποποίηση·

2. αποφασίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα που ακολουθεί 
την έγκρισή της·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Τίτλος ΧΙΙΙ, Διάφορες διατάξεις, Άρθρο 202 α (νέο)

Άρθρο 202α
Σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και 
υιοθετεί τα ακόλουθα σύμβολα της 
Ένωσης:
- τη σημαία που απεικονίζει κύκλο 
δώδεκα χρυσών αστέρων σε μπλε φόντο

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328.



PE398.505v01-00 4/4 PR\698654EL.doc

EL

- τον ύμνο που βασίζεται στην "Ωδή προς 
τη χαρά" από την ένατη συμφωνία του 
Μπετόβεν·
- το ρητό "Ενωμένοι στην πολυμορφία".
2. Το Κοινοβούλιο εορτάζει την ημέρα της 
Ευρώπης στις 9 Μαΐου.
3. Η σημαία κυματίζει σε όλα τα κτήρια 
του Κοινοβουλίου και επ' ευκαιρία 
επισήμων εκδηλώσεων.
4. Ο ύμνος άδεται κατά την έναρξη 
εκάστης συνόδου η οποία 
πραγματοποιείται για τη συγκρότηση του 
Κοινοβουλίου σε Σώμα και σε άλλες 
επίσημες συνεδριάσεις, κυρίως για την 
υποδοχή αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων ή για το χαιρετισμό νέων 
βουλευτών μετά από διευρύνσεις.
5. Το ρητό (motto) αναπαράγεται στα 
επίσημα έγγραφα του Κοινοβουλίου.
6. Το Προεδρείο θα εκπονήσει 
λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή 
του παρόντος Άρθρου.
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