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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att i Europaparlamentets arbetsordning införa en ny artikel 202a om parlamentets 
användning av unionens symboler
(2007/2240(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen1, särskilt punkt 23,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 12 september 2007,

– med beaktande av den betydelse som symboler har för att knyta medborgarna till 
Europeiska unionen och bygga upp en europeisk identitet som kompletterar 
medlemsstaternas nationella identiteter,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft dagen efter det att den 
antagits.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Avdelning XIII: Diverse bestämmelser, artikel 202a (ny)

  Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet ska erkänna och ansluta 
sig till följande symboler för unionen:
– flaggan, som föreställer en cirkel av tolv 
gula stjärnor på blå botten,
– hymnen, som är hämtad från Hymn till 
glädjen i Ludwig van Beethovens 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0328.
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nionde symfoni,
– mottot, som är ”förenade 
i mångfalden”.
2. Parlamentet ska fira Europadagen 
den 9 maj.
3. Flaggan ska hissas i alla parlamentets 
fastigheter och vid officiella 
arrangemang.
4. Hymnen ska spelas vid varje 
konstituerande sammanträdes öppnande 
och vid övriga högtidliga 
plenarsammanträden, särskilt för att 
välkomna stats- eller regeringschefer eller 
för att hälsa nya ledamöter i samband 
med en utvidgning.
5. Mottot ska återges på parlamentets 
officiella handlingar.
6. Presidiet ska fastställa detaljerade 
bestämmelser för genomförandet av 
denna artikel.
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