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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-inserzjoni ta' Artikolu ġdid 202a dwar l-użu mill-Parlament tas-simboli ta’ l-
Unjoni
(2007/2240(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Lulju 2007 dwar it-tlaqqigħ tal-
Konferenza Intergovernattiva1, b’mod partikolari l-paragrafu 23 tagħha,

– wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tiegħu tat-12 ta' Settembru 2007,

– wara li kkunsidra l-importanza tas-simboli biex terġa' tinħoloq konnessjoni bejn iċ-
ċittadini u l-Unjoni Ewropea u biex tinbena identità Ewropea li hija komplimentari għall-
identitajiet nazzjonali ta' l-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2007),

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2. Ifakkar li din l-emenda tidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Test attwali Emendi

Emenda 1
Titolu XIII, Dispożizzjonijiet Mixxellanji, Artikolu 202 a (ġdid)

Artikolu 202a
Is-simboli ta' l-Unjoni

1. Il-Parlament għandu jirrikonoxxi u 
jagħmel tiegħu s-simboli ta' l-Unjoni li
ġejjin:
- il-bandiera li turi ċ-ċirku ta' tnax-il stilla 
tad-deheb fuq sfond blu;
- l-innu li huwa bbażat fuq 'Odi lill-Hena' 
mid-Disa' Sinfonija ta' Ludwig van 

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA(2007)0328.
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Beethoven;
il-motto 'Magħquda fid-diversità'.
2. Il-Parlament għandu jiċċelebra jum l-
Ewropa fid-9 ta' Mejju.
3. Il-bandiera għandha tittajjar mill-
binjiet kollha tal-Parlament u fl-okkażjoni 
ta' avvenimenti uffiċjali.
4. L-innu għandu jindaqq fil-ftuħ ta' kull 
sessjoni kostituttiva u f'seduti solenni 
oħra, b'mod partikulari biex tingħata 
merħba lill-Kapijiet ta' Stat jew Gvern jew 
biex tingħata tislima lill-Membri ġodda 
wara tkabbir.
5. Il-motto għandu jidher fuq id-
dokumenti uffiċjali tal-Parlament.
6. Il-Bureau għandu jistipula 
dispożizzjonijiet dettaljati għall-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Or. pt
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-simboli fil-proċess tal-komunikazzjoni soċjali u politika

Is-simboli huma elementi fundamentali fi kwalunkwe proċess ta' komunikazzjoni, b'mod 
partikulari f'rabta mal-proċess ta' l-identifikazzjoni tal-pubbliku ta' jew ma' kwalunkwe grupp 
jew organizzazzjoni soċjali, inklużi korpi politiċi. Fil-fatt , is-simboli jistgħu jkunu element 
deċiżiv fir-rabta emozzjonali tal-pubbliku ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Il-bnadar, l-
emblemi, l-innijiet, is-slogans, il-kuluri u tipi oħra ta' simboli huma għaldaqstant essenzjali 
biex ikun żgurat li kwalunkwe tip ta' organizzazzjoni umana, kemm jekk politika, kemm jekk 
etnika, kulturali, sportiva eċċ. tkun rikonoxxuta mill-pubbliku, u dawn għandhom rwol 
kruċjali fl-identifikazzjoni tal-pubbliku ma' tali organizzazzjonijiet. Is-simboli jikkomunikaw 
immaġni emozzjonali tal-valuri fundamentali ta' l-organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw, u 
għandhom rwol fil-fehim ta' ideat astratti, jiffaċilitaw il-komunikazzjoni u l-parteċipazzjoni u 
jgħinu biex iqarrbu l-organizzazzjonijiet li tagħhom huma simboli lejn iċ-ċittadini, u b'hekk 
jikkontribwixxu għal-leġittimità tagħhom.

Din l-esperjenza, li hija komuni għall-pajjiżi, ir-reġjuni, il-knejjes, il-partiti, l-
organizzazzjonijiet ċiviċi, it-trejdjunjins, il-klabbs tal-futbol eċċ. tagħna kollha, hija valida 
wkoll fil-livell ta' l-UE. Għalhekk mhux sorprendenti li, sa mill-formazzjoni tagħhom, il-
komunitajiet Ewropej u sussegwentement l-Unjoni Ewropea wkoll ippruvaw jipprovdu lilhom 
infushom b'simboli li l-pubbliku jista' jidentifika.

Il-bandiera Ewropea

Il-bandiera Ewropea hija l-bandiera blu skura b'ċirku ta' 12-il stilla b'ħames ponot u kulur id-
deheb li sa mill-1955 kienet is-simbolu tal-Kunsill ta' l-Ewropa, l-ewwel organizzazzjoni 
għall-koperazzjoni politika mwaqqfa fl-Ewropa wara l-gwerra dinjija. Sabiex ikun evitat tifrix 
ta' simboli differenti, li seta' jħawwad u jbiegħed liċ-ċittadini minflok iqarribhom, il-Kunsill 
Ewropew ta' Milan ta' l-19851 iddeċieda li jsegwi dan l-eżempju u jagħmel minn din il-
bandiera, li kienet ilha teżisti 30 sena, il-bandiera ta' dik li fiż-żmien kienet il-Komunità 
Ewropea. Il-ħsieb wara l-bandiera kien li tirrappreżenta l-perfezzjoni, il-komplementarjetà u 
s-solidarjetà, u b'hekk tissimbolizza l-għaqda ta' l-Ewropa.

Mill-1986 'l hawn, iċ-ċittadini Ewropej draw jaraw u jidentifikaw il-bandiera blu skura b'ċirku 
ta' 12-il stilla tad-deheb bħala l-bandiera ta' l-Unjoni Ewropea tagħhom. Sa minn dak iż-żmien 
il-bandiera intużat, b'livelli varji ta' suċċess, li iżda dejjem jiżdied, kemm fuq bini pubbliku 
Ewropew u nazzjonali, reġjonali u lokali u wkoll f'istituzzjonijiet pubbliċi u ċerimonji (f'uħud 
mill-Istati Membri tinsab ukoll ħdejn il-bandiera nazzjonali fil-parlamenti nazzjonali), bħala 
simbolu li jidentifika l-programmi u l-azzjonijiet Komunitarji (bħal pereżempju, fil-fruntieri 
                                               
1 Il-bandiera, l-innu u jum l-Ewropa kienu adottati mill-Kunsill Ewropew ta' Milan ta' Ġunju 1985, li aġixxa fuq 
suġġeriment inkluż fir-rapport Adonnino tal-kumitat ad hoc dwar l-Ewropa tal-Popli. Din id-deċiżjoni kienet 
sussegwentement ifformalizzata b'deċiżjoni tal-Kunsill f'April 1986.  Il-bandiera Ewropea ilha ttir fuq il-bini ta' 
l-istituzzjonijiet Ewropej sa minn Mejju 1986, ħdejn il-bnadar nazzjonali tat-12-il pajjiż li dak iż-żmien kienu 
Stati Membri tal-Komunitajiet Ewropej.
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interni bejn l-Istati Membri bħala simbolu ta' l-abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni, 
jew għall-informazzjoni tal-pubbliki dwar programmi ta' xogħlijiet pubbliċi finanzjata 
flimkien ma' l-Unjoni, eċċ). Forsi sorprendentement il-bandiera blu bit-12-il stilla tad-deheb 
saret magħrufa anke lil hinn mill-fruntieri esterni ta' l-Unjoni, u hija simbolu li l-
popolazzjonijiet li qed jiffaċċjaw kriżijiet umanitarji jew diżastri naturali bdew jidentifikaw 
ma' post ta' kenn, paċi u solidarjetà.

L-innu Ewropew

Kien ukoll il-Kunsill ta' l-Ewropa li fl-1972 kien l-ewwel li adotta bħala l-innu uffiċjali tiegħu 
l-'Odi lill-Hena' mid-Disa' Sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, miktuba fl-1823 u bbażata fuq 
il-poeżija bl-istess titolu miktuba minn Friedrich von Schiller fl-1785. Ikun diffiċli li wieħed 
isib biċċa mużika u poeżija tant magħrufa li jissimbolizzaw aħjar l-idea ta' l-integrazzjoni 
Ewropea minn din l-odi lill-għaqda ta' l-ispeċi umana bħala s-suġġett, intensifikata mill-
mużika trijonfanti u sublimi ta' kompożitur li huwa wieħed mill-aħjar eżempji tal-ġenju 
Ewropew. L-istituzzjonijiet Ewropej għamlu sew li segwew l-eżempju tal-Kunsill ta' l-
Ewropa u għamlu l-'Odi lill-Hena' l-innu ta' l-Unjoni Ewropea.

Jum l-Ewropa

L-istituzzjonijiet Ewropej indunaw malajr bil-ħtieġa li jkollhom jum li fih jikkommemoraw l-
integrazzjoni Ewropea. Il-vakanzi pubbliċi nazzjonali u civiċi ġeneralment ikollhom il-
funzjoni doppja li jevokaw l-identità jew il-valur li jkunu qed jiġu mfakkra, iżda wkoll li 
joħolqu u jirrinnovaw dik l-istess identità jew valur li mbagħad ikun affermat mill-ġdid għall-
futur. Id-9 ta' Mejju, il-ġurnata tad-Dikjarazzjoni ta' Schuman, intagħżlet mill-istituzzjonijiet 
tal-Komunità bħala l-vakanza uffiċjali tagħhom fl-1962, iżda din tapplika biss għall-istaff 
tagħhom. Min-naħa tiegħu, il-Kunsil ta' l-Ewropa fl-1964 għażel il-5 ta' Mejju bħala l-Ġurnata 
ta' l-Ewropa, iżda din qatt ma kellha impatt Ewropew veru. Iktar tard, il-Kunsill Ewropew ta' 
Milan ta' Ġunju 1985 iddeċieda li jsegwi r-rakkommandazzjonijiet tar-rapport Adonnino u 
jikkommemora pubblikament id-9 ta' Mejju, id-data li forsi hija l-aħjar simbolu tal-mument li 
fih tnieda l-proċess kollu ta' l-integrazzjoni Ewropea. Id-9 ta' Mejju bil-mod il-mod qed 
tinfirex ukoll barra mill-istituzzjonijiet permezz ta' l-organizzazzjoni ta' spettakli, wirjiet u 
avvenimenti bħall-open days li matulhom iċ-ċittadini jistgħu jżuru l-istituzzjonijiet Ewropej u 
l-uffiċċji tagħhom fl-Istati Membri, jakkwistaw materjal għall-informazzjoni u d-divertiment, 
eċċ, sabiex ftit ftit din qed issir vakanza għaċ-ċittadini Ewropej. Madankollu, is-sinifikat iktar 
fond tagħha se jrabbi l-għeruq fil-memorja emozzjonali taċ-ċittadini Ewropej biss jekk l-Istati 
Membri nfushom jagħmlu sforz b'riżq dan il-għan, u jirrikonoxxu Jum l-Ewropa bħala 
vakanza Ewropea ta' vera. 

L-euro

Ovvjament, għalkemm għadha mhix tintuża fl-Istati Membri kollha, il-munita unika ma 
setgħatx tonqos milli ssir simbolu tal-proġett Ewropew meta daħlet fiċ-ċirkolazzjoni, mhux 
biss għall-popolazzjonijiet ta' l-Istati Membri fejn kienet introdotta, imma wkoll fost il-
popolazzjonijiet ta' pajjiżi terzi, li qed jibdew jidentifikaw l-UE ma' l-euro bl-istess mod li 
jidentifikaw l-Istati Uniti mad-dollaru.

Adottat mill-Kunsill Ewropew ta' Madrid f'Diċembru 1995, it-terminu 'euro' ħa post l-'ecu' 
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msemmi fit-Trattat ta' Maastricht. L-euro ilu jintuża fis-swieq finanzjarji minn Jannar 1999 u 
ilu fiċ-ċirkolazjoni minn Jannar 2002; wara li s-Slovenja saret parti miz-zona euro, flimkien 
ma’ Malta u Ċipru fl-1 ta’ Jannar 2008, l-euro sar il-munita uffiċjali ta' 15-il Stat Membru. 
Barra minn hekk, l-euro huwa l-munita uffiċjali ta’ Stati bħal Monaco, il-Vatikan u San 
Marino, u l-munita de facto ta’ Andorra, il-Montenegro u l-Kosovo.

Is-simbolu għall-euro huwa €, ispirat mill-ittra epsilon ta’ l-alfabett Grieg antik, li tevoka l-
oriġini taċ-ċivilizzazzjoni Ewropea u l-ewwel ittra fl-isem 'Ewropa', li miegħu żdiedu żewġ 
strixxi paralleli orizzontali li l-ħsieb warajhom kien li jkunu simbolu ta' l-istabilità ta' l-
ekonomija Ewropea u l-munita l-ġdida. 

Il-motto: 'Magħquda fid-diversità'

L-iktar simbolu Ewropew riċenti, il-motto, ġie minn inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Fl-4 
ta' Mejju 2000, f'seduta formali fil-Kamra ta' Brussell, il-president ta' dak iż-żmien Nicole 
Fontaine ħabbret ir-riżultat finali ta' kompetizzjoni li kienu ħadu sehem fiha 2 200 skola mill-
15-il stat li dak iż-żmien kienu membri ta' l-Unjoni Ewropea: 'Għaqda fid-diversità'. Din il-
frażi kienet ftit mibdula mill-Konvenzjoni Ewropea, u saret 'Magħquda fid-diversità', li tista' 
tiqies bħala d-definizzjoni perfetta ta' l-essenza tal-proġett Ewropew. 

Il-Kostituzzjoni Ewropea u t-Trattat ta' Liżbona

Fuq proposta tal-Konvenzjoni Ewropea, il-Kunsill Ewropew ta' Brussell ta' Ġunju 2004 
daħħal artikolu (I-8) dwar is-simboli ta' l-Unjoni Ewropea fil-Kostituzzjoni Ewropea.

Kif nafu, il-proċess ta' ratifikazzjoni tat-Trattat Kostituzzjonali falla. Tul in-negozjati li 
reġgħu bdew fl-2007 bl-għan li tinstab soluzzjoni għall-intopp li mblokka l-proċess wara l-
voti negattivi tal-Franċiżi u l-Olandiżi, is-27 iddeċidew, taħt pressjoni minn uħud mill-Istati 
Membri li jabbandunaw il-perspettiva ta' kostituzzjoni u l-elementi 'kważi statali' inklużi fil-
Kostituzzjoni, fost bidliet oħra għat-test. Is-simboli ta' l-Unjoni għalhekk saru waħda mill-
'vittmi kollaterali' ta' l-isforzi li saru biex jintlaħaq ftehim, ladarba ma kinux inklużi fit-Trattat 
il-ġdid ta' Liżbona

Ir-reazzjoni tal-PE

Huwa dubjuż jekk ir-rikonoxximent formali ta' bandiera li hija familjari għall-Ewropej kollha, 
u li hija rikonoxxuta mill-popolazzjonijiet ta' pajjiżi madwar id-dinja kollha, li jduru lejha 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi biex tipprovdilhom ħarsien u sigurtà, ta' biċċa mużika li jiħħammjaw 
dawk kollha li jħobbu l-mużika, ta' vakanza Ewropea, ta' munita li ċ-ċittadini ta' 13-il pajjiż 
diġà jużaw kuljum, jew ta' motto tant f'loku bħal 'magħquda fid-diversità', jistgħux verament 
jikkostitwixxu ostakolu insormontabbli għar-ratifikazzjoni tat-Trattat il-Ġdid kif qed jgħidu 
uħud mill-gvernijiet.

Madankollu, bl-istess kriterji li dawn ma nħolqux mit-Trattati, is-simboli m'humiex se jitilfu l-
karattru tagħhom bħala l-mezz li jissimbolizza l-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni 
Ewropea jew il-livell ta' rikonoxximent/attrazzjoni tagħhom fost iċ-ċittadini Ewropej 
sempliċiment għaliex ma kinux imħaddna fi Trattat.
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Fil-fatt, għal kuntrarju ta' dak li jidher li jemmnu ċerti persuni, il-fatt li ma kinux inklużi fit-
Trattat bl-ebda mod, la politikament u lanqas legalment, ma jimpedixxi li l-istitutuzzjonijiet 
ikomplu jużawhom kif għamlu s'issa, jew milli jintensifikaw l-użu tagħhom. B'mod 
partikulari, dan ma jżommx lill-Parlament Ewropew milli jkompli fl-irwol ta' pijunier li 
dejjem ħa f'dan ir-rigward, billi jintensifika u jirregola l-użu ta' dawn is-simboli, b'mod 
partikulari l-bandiera, l-innu u l-motto, waqt l-attivitajiet tiegħu.

Il-PE ħa rwol ta' pijunier fir-rigward tas-simboli tal-Komunità/Unjoni minn stadju bikri ħafna. 
Il-PE beda x-xogħol f'dan il-qasam immedjatament wara l-ewwel elezzjonijiet b'votazzjoni 
diretta universali fl-1979, xogħol li wassal għall-adozzjoni tar-rapport Van Hassel fl-1983 li 
talab li tkun rikonoxxuta l-bandiera tal-Kunsill ta' l-Ewropa bħala l-bandiera tal-Komunità 
Ewropea, 'simbolu li jistgħu jidentifikaw miegħu il-popli ta' l-Ewropa'. Wara d-deċiżjoni tal-
Kunsill Ewropew ta' Milan ta' l-1985, il-PE kompla fuq is-suġġett fl-1998 bir-rapport Gama, 
li enfasizza l-importanza tas-simboli fil-'konsolidazzjoni ta' l-immaġni tal-Komunità 
f'għajnejn l-elettorat' u inkoraġġixxa parteċipazzjoni akbar fl-elezzjonijiet Ewropej. Għal dan 
il-għan, il-PE talab lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri konkreti biex tippromwovi l-akbar użu 
possibbli tal-bandiera Ewropea, pereżempju billi din tittajjar ħdejn il-bnadar ta' l-Istati 
Membri fil-fruntieri esterni u interni ta' l-UE, fil-muniċipalitajiet Ewropej kollha waqt il-
ġimgħa ta' l-elezzjonijiet Ewropej, eċċ.

Għalhekk mhux sorprendenti li kien il-PE li għal darb'oħra ta spinta għall-użu akbar tas-
simboli Ewropej waqt l-attivitajiet tiegħu. Dan huwa l-għan tal-proposta preżenti biex ikunu 
emendati r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew sabiex ikun irregolat u msaħħaħ l-użu 
tas-simboli ta' l-Ewropa fl-attvitajiet tiegħu, li m'għandux iżommu milli jappella lill-
istituzzjonijiet Ewropej l-oħra, b'mod partikulari lill-Kummissjoni - li għandha tuża s-setgħa 
ta' inizjattiva tagħha biex tipproponi miżuri ġenerali f'dan il-kuntest - u lill-awtortajiet fl-Istati 
Membri, biex jingħaqdu miegħu fil-promozzjoni ta' użu tas-simboli Ewropej fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom.

Id-dikjarazzjoni riċenti li 16-il Stat Membru1 iddeċidew li jżidu mat-Trattat ta' Liżbona, lejliet 
iċ-ċerimonja tal-firma, tafferma mill-ġdid li 'l-bandiera b'ċirku ta' 12-il stilla tad-deheb fuq 
sfond blu, l-innu bbażat fuq 'Odi lill-Hena' mid-Disa' Sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, il-
motto 'Magħquda fid-diversità', l-euro bħala l-munita uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u Jum l-
Ewropa fid-9 ta' Mejju għalihom se jkomplu jkunu s-simboli li jesprimu s-sens ta' komunità 
tan-nies fl-Unjoni Ewropea u l-fedeltà tagħhom lejha'.

Fil-qosor, billi jadotta din l-emenda għar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, il-Parlament Ewropew 
jixtieq jibgħat messaġġ politiku ċar liċ-ċittadini Ewropej: is-simboli ta' l-Unjoni huma 
importanti u ta' min jagħmel użu minnhom fil-livelli kollha u fl-oqsma istituzzjonali u soċjali 
kollha, għaliex dawn jirrapreżentaw il-valuri li jispiraw l-eżistenza ta' l-Unjoni, jgħaqqdu lil 
dawk kollha li jgħixu u jaħdmu ġewwa l-fruntieri tagħha, u jidentifikawha fid-dinja bħala 
mudell ta' libertà, żvilupp u solidarjetà.

                                               
1 Il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, il-Greċja, Spanja, l-Italja, Ċipru, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, 
Malta, l-Awstrija, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja.
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