
PR\698654PL.doc PE 398.505v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2007/2240(REG)

5.12.2007

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a 
dotyczącego używania przez Parlament symboli Unii Europejskiej
(2007/2240(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Carlos Carnero González



PE 398.505v01-00 2/4 PR\698654PL.doc

PL

PR_REG

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3



PR\698654PL.doc 3/4 PE 398.505v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego 
używania przez Parlament symboli Unii Europejskiej
(2007/2240(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej1, w szczególności jej ust. 23,

– uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 12 września 2007 r.,

– uwzględniając znaczenie symboli dla ponownego złączenia obywateli z Unią Europejską 
i budowania europejskiej tożsamości, która dopełnia tożsamości narodowe państw 
członkowskich,

– uwzględniając art. 201 i art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2007),

1. postanawia zmienić swój Regulamin w sposób przedstawiony poniżej;

2. postanawia, że zmiana wejdzie w życie w dniu jej przyjęcia;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i 
Komisji tytułem informacji.

Tekst aktualny Zmiany

Poprawka 1
Tytuł XIII Postanowienia różne artykuł 202 a (nowy)

Artykuł 202a
Symbole Unii

1. Parlament uznaje i przyjmuje 
następujące symbole Unii:
– flagę przedstawiającą krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle;
– hymn oparty na „Odzie do radości” z IX 
Symfonii Ludwiga van Beethovena;
– dewizę brzmiącą: „Zjednoczona w 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0328.
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różnorodności”.
2. Parlament obchodzi Dzień Europy 
9 maja.
3. Flaga podnoszona jest we wszystkich 
budynkach Parlamentu i z okazji 
oficjalnych wydarzeń.
4. Hymn odgrywa się na otwarcie każdego 
posiedzenia inauguracyjnego oraz na 
innych uroczystych posiedzeniach, w 
szczególności na powitanie głów państw 
lub szefów rządów, bądź na powitanie 
nowych członków po rozszerzeniu Unii.
5. Dewiza Unii powielana jest na 
oficjalnych dokumentach Parlamentu.
6. Prezydium określa szczegółowe przepisy 
dotyczące wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu.
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