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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a incorporação, no Regimento do Parlamento Europeu, de um novo artigo 202.º-A 
relativo à utilização pelo Parlamento dos símbolos da União
(2007/2240(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de Julho de 2007, sobre a convocação da 
Conferência Intergovernamental1, nomeadamente o seu n.º 23,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 12 Setembro 2007,

– Tendo em conta a importância dos símbolos para aproximar os cidadãos à União Europeia 
e construir uma identidade europeia complementar das identidades nacionais dos 
Estados-Membros,

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Título XIII, Disposições diversas, artigo 202-A (novo)

Artigo 202.º-A
Os símbolos da União

1. O Parlamento reconhece e faz seus os 
seguintes símbolos da União:
- A bandeira constituída por um círculo 
de doze estrelas douradas sobre um fundo 
azul;
- O hino baseado no "Hino da Alegria" 
da nona sinfonia de Ludwig van 

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0328.
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Beethoven;
- O lema "Unida na Diversidade".
2. O Parlamento celebrará o Dia da 
Europa em 9 de Maio.
3. A bandeira será içada em todos os 
edifícios do Parlamento e nos actos 
oficiais.
4. O hino será interpretado na abertura de 
cada sessão constitutiva e noutras sessões 
solenes, nomeadamente para dar as 
boas-vindas a Chefes de Estado ou de 
Governo ou para saudar novos deputados 
na sequência de um alargamento.
5. O lema será reproduzido nos 
documentos oficiais do Parlamento.
6. A Mesa estabelecerá disposições 
detalhadas para a aplicação do presente 
artigo.
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