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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament eljárási szabályzatának az uniós jelképek parlamenti 
használatáról szóló, új 202a. cikkel történő kiegészítéséről
(2007/2240(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kormányközi konferencia összehívásáról szóló 2007. július 11-i 
állásfoglalására1, különösen annak (23) bekezdésére,

– tekintettel elnöke 2007. szeptember 12-i levelére,

– tekintettel a jelképeknek az Európai Unió és polgárai kapcsolatában és a nemzeti identitást 
kiegészítő európai identitás kialakításában betöltött fontos szerepére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás az elfogadás másnapján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás 1
XIII. Cím, Vegyes rendelkezések, 202a. cikk (új)

202a. cikk
Az Unió jelképei

1. A Parlament elismeri és magáévá teszi 
az Unió alábbi jelképeit:
– a kék alapon tizenkét arany csillag 
alkotta kört ábrázoló zászlót;
– a Ludwig van Beethoven IX. 
szimfóniájának Örömódáján alapuló 
himnuszt;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0328.
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– az „egység a sokféleségben” mottót.
2. A Parlament május 9-én ünnepli 
Európa napját.
3. A zászlót minden parlamenti épületben 
és hivatalos ünnepség alkalmával 
felvonják.
4. A himnuszt minden alakuló ülés és 
egyéb ünnepélyes ülés megnyitásakor el 
kell játszani az állam- és kormányfők vagy 
a bővítést követően az új tagállamok 
üdvözlésére.
5. A mottót meg kell jelentetni a 
Parlament hivatalos dokumentumain.
6. Az elnökség rögzíti a szabályzat 
alkalmazására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket.
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INDOKOLÁS

Szimbólumok a társadalmi és politikai kommunikációs folyamatban

A szimbólumok minden kommunikációs folyamat alapvető részét képezik, különösen az 
olyan folyamatok vonatkozásában, melyek során az emberek egy társadalmi csoportosulást 
vagy szervezetet azonosítanak – ide tartoznak a politikai pártok is – vagy ezekkel közösséget 
vállalnak. A szimbólumoknak döntő szerepe lehet az e szervezetekhez való érzelmi kötődés 
kialakításában. Ezért a zászlók, emblémák, himnuszok, szlogenek, színek és a szimbólumok 
egyéb fajtái nélkülözhetetlenek bármely (politikai, etnikai, kulturális vagy a sport terén 
működő  stb.) szervezet azonosítása szempontjából, és kulcsszerepet játszanak az e 
szervezetekkel való azonosulásban. A szimbólumok a szervezetek által képviselt értékek 
érzelmi képét közvetítik, érthetővé teszik az elvont gondolatokat, megkönnyítik a 
kommunikációt, és segítenek az általuk képviselt szervezeteket közelebb juttatni a 
polgárokhoz, ezáltal legitimálva is azokat.

Valamennyi ország, régió, egyház, párt, civil szervezet, szakszervezet, futball klub stb. közös 
tapasztalata ez, ami az Európai Unió szintjén is érvényes. Nem meglepő tehát, hogy az 
Európai Közösségek és később az Európai Unió is, megalakulásuk óta törekszenek az 
azonosítást elősegítő szimbólumok kialakítására.

Az európai lobogó

Az Európai Unió zászlaja sötétkék alapon egy tizenkét, ötágú aranycsillag alkotta kört 
ábrázol, amely 1955 óta az Európa Tanács, vagyis az első olyan európai szervezet 
szimbóluma, amelyet a világháborút követően politikai együttműködés céljából hoztak létre. 
A sokféle szimbólum párhuzamos használatát elkerülendő – ami, ahelyett hogy közelebb 
hozná, inkább megzavarná és elidegenítené a polgárokat – az Európai Tanács 1958-as milánói 
ülésén1 úgy határozott, hogy követi a példát, és ezt, az immár 30 éve használt lobogót teszi 
meg az akkor még Európai Közösség névre hallgató szervezet zászlajává. A zászló a 
tökéletességet, a komplementaritást és a szolidaritást hivatott jelképezni, ekként szimbolizálva 
Európa egységét.

1986 óta az európai polgárok hozzászoktak az Európai Unió tizenkét aranycsillagot ábrázoló 
sötétkék zászlójának látványához, és felismerik azt. Azóta a zászlót változó mértékű, de 
általában véve egyre növekvő sikerrel használják az európai, nemzeti, regionális és helyi 
középületeken, közintézményeken és ünnepségek alkalmával (néhány tagállamban még a 
nemzeti lobogó mellé is kitűzik a nemzeti parlamentben), a közösségi programok és 
cselekvések szimbólumaként (például a tagállamok közti belső határokon a határellenőrzések 
eltörlésének jelképeként, vagy az Unió által társfinanszírozott közmunkaprogramok jelzésére 
                                               
1 A lobogót, a himnuszt és az Európa napot az Európai Tanács 1985 júniusában megtartott, milánói ülésén 
fogadták el, az ad hoc bizottság által az Emberek Európájáról készített Adonnino jelentésben javasoltak alapján, 
a döntést később az 1986. áprilisi tanácsi határozattal tették hivatalossá. 1986. május 29-e óta az európai 
intézmények épületein az Európai Közösségek akkori 12 tagállamának nemzeti zászlói mellett az európai lobogó 
is látható.
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stb.). Talán meglepő módon, a 12 aranycsillagos kék lobogó az Unió külső határain kívül is 
ismertté vált, amelyre a humanitárius válsággal vagy természeti katasztrófával szembesülő 
országok lakossága mint a békét, biztonságot és szolidaritást kínáló menedék jelképére tekint.

Az európai himnusz

Szintén az Európa Tanács tette meg elsőként (1972-ben) hivatalos himnuszának Ludwig van 
Beethoven IX. szimfóniájának Örömódáját, melyet a zeneszerző1823-ban alkotott meg, 
Friedrich von Schiller 1785-ben írt, azonos című költeménye alapján. Nehezebb volna olyan 
jól ismert zeneművet és költeményt találni, amely jobban szimbolizálná az európai integráció 
gondolatát, mint ez, az emberi nem egységéhez intézett óda, amelyet egy olyan zeneszerző 
diadalittas és fenséges zenéje kísér, aki az európai géniusz egyik legjellemzőbb 
megtestesítője. Az európai intézmények ezért jól tették, hogy követték az Európai Tanács 
példáját, és az Örömódát az Európai Unió himnuszává tették.

Európa nap

Az európai intézmények hamar felismerték, hogy szükség van az európai integrációról való 
megemlékezésre. A nemzeti ünnepeknek, illetve a munkaszüneti napoknak általában kettős 
funkciója van: egyrészt egy identitást vagy értéket idéznek fel, másrészt létrehozzák és meg is 
újítják, majd újra megerősítik ezeket a jövő számára. A közösségi intézmények 1962-ben 
tették meg május 9-ét – a Schuman-nyilatkozat napját – hivatalos munkaszüneti nappá, de az 
ünnep csak a saját alkalmazottaikra vonatkozik. Az Európa Tanács 1964-ben ugyan május 5-
ét, 1949-es megalakulásának dátumát jelölte meg Európa napként, de ennek európai szinten 
soha nem volt komoly hatása.  Később az Európai Tanács milánói ülésén úgy határozott, hogy 
az Adonnino jelentés ajánlásainak megfelelően május 9-én tartja nyilvános megemlékezését, 
azon a napon, amely talán a legjobban jelképezi az európai integráció egészének kezdetét. 
Május 9-e az intézményekből indulva fokozatosan terjedt el, látványos műsorok, kiállítások és 
olyan események megszervezésének eredményeképpen, mint például a nyílt napok, amikor a 
polgárok látogatást tehetnek az európai intézményekben és azok tagállami hivatalaiban, 
tájékoztató és szórakoztató jellegű anyagokhoz juthatnak stb., és lassanként Európa 
polgárainak ünnepnapjává válik. Mélyebb jelentősége azonban csak akkor rögzül majd az 
európai polgárok érzelmi emlékezetében, ha maguk a tagállamok fognak össze e cél 
érdekében, és az Európa napot valódi európai munkaszüneti napként ismerik el. 

Az euró

Bár még nem használatos valamennyi tagállamban, az egységes valuta bevezetésekor 
óhatatlanul az európai projekt szimbólumává vált, nem csak az érintett tagállamok polgárai, 
hanem harmadik országok lakossága számára is, akik az EU-t lassanként ugyanúgy 
azonosítják az euróval, mint az Egyesült Államokat a dollárral.

A Maastrichti Szerződésben említett „ecu”-t az Európai Tanács 1995. decemberi, madridi 
ülésén elfogadott „euró” kifejezés váltotta fel. Az eurót 1999 januárja óta használják a 
pénzpiacokon, és 2002. január 1-je óta van forgalomban; Szlovénia, illetve 2008. január 1-
jével Málta és Ciprus eurozónához történő csatlakozását követően, az euró immár 15 tagállam 
hivatalos fizetőeszközévé vált. Ezen felül az euró olyan államok hivatalos nemzeti valutája, 
mint Monaco, a Vatikán és San Marino, míg Andorrában, Montenegróban és Koszovóban 
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tényleges fizetőeszközként szolgál.

Az euró szimbólum, az ógörög ábécé ipszilon betűje által inspirált, az európai civilizáció 
eredetét és az Európa név első betűjét idéző €, mely az európai gazdaság és az új pénznem 
stabilitásának szimbólumaként két párhuzamos, vízszintes sávval egészül ki.  

A mottó: „Egység a sokféleségben”

A legfiatalabb európai szimbólum, a mottó, az Európai Parlament kezdeményezése nyomán 
született meg. 2000. május 4-én a Parlament akkori elnöke, Nicole Fontaine a brüsszeli 
ülésteremben tartott hivatalos ülésen jelentette be egy verseny végeredményét, amelyen az 
Európai Uniót akkor alkotó 15 tagállamból 2200 iskola vett részt: „Egyesülés a 
sokféleségben”. Ezt a mondatot az Európai Konvent az alábbira módosította: „Egység a 
sokféleségben” – ami tulajdonképpen tökéletes definíciója az európai projekt lényegének. 

Az Európai Alkotmány és a Lisszaboni Szerződés

Az Európai Konvent javaslatára az Európai Tanács 2004. júniusi brüsszeli ülésén egy új, az 
Európai Unió szimbólumairól szóló cikkel (I-8) egészítette ki az Európai Alkotmány 
szövegét.

Mint tudjuk, az alkotmányszerződés ratifikálásának folyamata összeomlott. A folyamatot a 
francia és holland „nem” szavazatot követően megakasztó patthelyzetből való kiút 
keresésének céljával 2007-ben újrakezdett tárgyalások során a 27-ek néhány tagállam 
nyomására úgy határoztak, hogy a szöveg egyéb módosításai mellett feladják az alkotmánnyal 
kapcsolatos elképzeléseiket és kihagyják az alkotmányban szereplő „állami jellegű” elemeket. 
Így, egyebek mellett, az Unió szimbólumai is áldozatul estek a megegyezésre való 
törekvésnek, hiszen az új Lisszaboni Szerződésbe már nem kerültek bele. 

Az Európai Parlament válasza

Kétséges, hogy egy minden európai által ismert és világszerte felismert, a válságok idején a 
védelem és biztonság garanciájának tekintett lobogó, egy, a zeneszeretők fülében visszhangzó 
zenemű, az európai ünnepnap, a már legalább 13 ország polgárai által napi szinten használt 
valuta, vagy a találó „egység a sokféleségben” mottó hivatalos elfogadása az új Szerződés 
ratifikálásának leküzdhetetlen akadályát képezné, ahogy azt egyes kormányok állítják.

Ugyanakkor, ahogy a szimbólumokat nem a szerződések hozták létre, nem fogják elveszíteni 
elismertségüket sem és nem lesznek kevésbé vonzóak az európai polgárok számára pusztán 
azért, mert nincsenek szerződésbe foglalva, és továbbra is az Európai Unió alapját képező 
értékek hordozói maradnak.

Egyes nézetekkel ellentétesen az a tény, hogy e szimbólumok nincsenek a Szerződésbe 
foglalva, se politikai, se jogi szempontból nem gátolja az intézményeket abban, hogy továbbra 
is az eddig megszokott módon, sőt még a korábbinál is intenzívebben használják őket. 
Semmiféleképpen nem akadályozza meg, hogy az Európai Parlament továbbra is azt az úttörő 
szerepet játssza, amelyet e téren mindig is magára vállalt, tevékenységei körében fokozva és 
szabályozva a szimbólumok használatát, különösen a zászló, a himnusz és a mottó 
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vonatkozásában. 

Az Európai Parlament már igen korán úttörő szerepet vállalt a Közösség/Unió szimbólumai 
kapcsán. Az Európai Paralment már közvetlenül az első, 1979-ben megtartott közvetlen és 
általános választások után megkezdte ez irányú tevékenységét. Ennek eredményeként 1983-
ban elfogadták a Van Hassel jelentést, amely az Európa Tanács zászlajának az Európai 
Közösség lobogójaként való elfogadására szólított fel, amely „egy olyan szimbólum, amellyel 
Európa népei azonosulni tudnak”. Az Európai Tanács 1985-ös milánói ülésén hozott döntést 
követően az Európai Parlament 1998-ban, a Gama jelentésben tért vissza a kérdésre, amely 
kiemelte a szimbólumok fontosságát a „Közösségről a választókban kialakult kép 
megszilárdításában”, valamint hangsúlyozta az európai választásokban való aktívabb részvétel 
ösztönzésének szükségességét. Ezért az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 
hozzon konkrét intézkedéseket az európai zászló lehető legkiterjedtebb használatának 
előmozdítására, például oly módon, hogy azt az EU külső és belső határain tűzzék ki a 
tagországok zászlói mellé, valamint az európai választások hete alatt tegyék ki valamennyi 
európai önkormányzati épületre stb.

Ezért nem meglepő, hogy hatáskörén belül ismét az Európai Parlament adott újabb lökést az 
európai szimbólumok szélesebb körben való használatának. Jelen javaslat célja a Parlament 
eljárási szabályzatának módosítása az európai szimbólumoknak a Parlament tevékenységei 
során történő használatának szabályozása és megerősítése érdekében, amely ugyanakkor nem 
gátolná meg, hogy ezt más európai intézmények – különösen a Bizottság, amelynek 
kezdeményező szerepet betöltve általános intézkedéseket kellene kezdeményeznie ez ügyben 
– és a tagállami hatóságok is követendő példának tekintsék, és a Parlamenthez csatlakozva 
hatáskörükön belül előmozdítsák az európai szimbólumok használatát.

16 uniós tagállamnak az aláírási ceremónia előestjén hozott döntése értelmében a Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt legutóbbi nyilatkozata1 megerősíti, hogy „a kék háttér előtt 12 
aranycsillag alkotta kört ábrázoló zászló, a Ludwig van Beethoven Kilencedik szimfóniájának 
részét képező Örömódán alapuló himnusz, az „Egység a sokféleségben” mottó, az Európai 
Unió valutája, az euró, valamint a május 9-én megtartott Európa nap számukra továbbra is 
olyan szimbólumok maradnak, amelyek az Európai Unióban élők összetartozásának érzését és 
az Unióhoz való állampolgári kötődést fejezik ki”.

Összegezve: az Európai Parlament eljárási szabályzatának ilyen irányú módosításával az 
alábbi, világos politikai üzenetet kívánja küldeni polgárainak: az Unió szimbólumai fontosak, 
használatuk minden szinten, valamennyi intézményi és társadalmi területen haszonnal jár, 
mivel az Unió alapértékeit képviselik, egyesítik mindazokat, akik annak határain belül élnek
és dolgoznak, a világ számára pedig az Uniót a szabadság, a fejlődés és a szolidaritás 
mércéjeként határozzák meg.

                                               
1 Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia.


	703557hu.doc

