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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot invoeging in het Reglement van het Europees Parlement van een nieuw artikel 202
bis over het gebruik door het Parlement van de symbolen van de Unie
(2007/2240(REG))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de bijeenroeping van de 
Intergouvernementele Conferentie1, inzonderheid artikel 23 daarvan,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 12 september 2007,

– gezien het belang van symbolen om de verbondenheid van de burger met de Europese 
Unie te bevestigen en om een Europese identiteit tot stand te brengen die een aanvulling 
vormt op de nationale identiteiten van de lidstaten,

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2008),

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treedt;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
Titel XIII, Diverse bepalingen, artikel 202 bis (nieuw)

Artikel 202 bis
De symbolen van de Unie

1. Het Parlement erkent en voert de 
volgende symbolen van de Unie:
- de vlag met een cirkel van twaalf gouden 
sterren tegen een blauwe achtergrond;
- de hymne ontleend aan de "Ode aan de 
Vreugde" uit de negende symfonie van 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0328.
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Ludwig van Beethoven;
- het devies "Verenigd in 
verscheidenheid". 
2. Het Parlement viert op 9 mei de "Dag 
van Europa".
3. De vlag hangt uit in alle gebouwen van 
het Parlement en ter gelegenheid van 
officiële gebeurtenissen.
4. De hymne wordt gespeeld bij de 
opening van elke constituerende 
vergadering en bij andere plechtige 
vergaderingen, met name ter 
verwelkoming van staatshoofden en 
regeringsleiders of van nieuwe leden na 
uitbreidingen.
5. Het devies staat op officiële 
documenten van het Parlement.
6. Het Bureau stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor de tenuitvoerlegging 
van dit artikel.
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TOELICHTING

Het symbool in het sociale en politieke communicatieproces

Symbolen vormen een wezenlijk onderdeel van elk communicatieproces, vooral voor het zich 
identificeren van de burgers met een maatschappelijke groep of organisatie, met inbegrip van 
politieke entiteiten. Symbolen kunnen inderdaad vaak de beslissende factor zijn voor het al 
dan niet bestaan van een emotionele band tussen de burger en deze organisaties. Vlaggen, 
emblemen, hymnen, deviezen, kleuren en andere symbolen zijn daarom voor elke vorm van 
menselijke organisatie van politieke, etnische, culturele, sportieve, enz. aard van wezenlijk 
belang om herkend en erkend te worden door het publiek. Zij spelen dan ook een sleutelrol in 
het zich identificeren van het publiek met deze organisaties. Symbolen zijn een op emoties 
gerichte uitbeelding van de waarden waar de organisaties voor staan, zij dragen ertoe bij 
abstracte ideeën begrijpelijk te maken, zij bevorderen de communicatie en de participatie en 
zij helpen de organisaties die zij symboliseren dichter bij de burger te brengen en bijgevolg 
dragen zij bij aan de legitimering van de organisaties.

Al onze landen, regio's, kerkgemeenschappen, partijen, burgerorganisaties, vakbonden, 
voetbalclubs, enz. zijn zich van de betekenis en de rol van symbolen bewust, maar een en 
ander geldt ook voor de EU. Daarom wekt het ook geen verbazing dat de Europese 
Gemeenschappen vanaf het eerste moment van hun bestaan, en later de Europese Unie hebben 
geprobeerd symbolen te vinden die gemakkelijk herkenbaar zijn voor de burgers.

De Europese vlag

De Europese vlag met 12 gouden sterren met vijf punten tegen een donkerblauwe achtergrond 
was al het symbool van de Raad van Europa, de eerste organisatie voor politieke 
samenwerking die na de wereldoorlog in 1955 in Europa werd opgericht. Om nutteloze 
vermenigvuldiging van symbolen te voorkomen, die verwarring kan zaaien en de burgers kan 
vervreemden in plaats van verbondenheid te bevorderen, werd op de Europese Raad van 
Milaan in 19851 besloten het voorbeeld te volgen en de vlag, die al bijna 30 jaar bestond, over 
te nemen als vlag van wat toen de Europese Gemeenschap was. De vlag werd het symbool 
van perfectie, complementariteit en solidariteit, en bijgevolg van de Europese eenheid.

Sinds 1986 zijn de Europese burgers gewend geraakt aan het zien van de Europese vlag met 
12 gouden sterren tegen een blauwe achtergrond en herkennen ze als de vlag van hun 
Europese Unie. Sindsdien wordt de vlag ook, met uiteenlopend maar toenemend succes, 
gebruikt in en rond Europese en nationale, regionale en lokale openbare gebouwen, door 
openbare instellingen en bij officiële ceremonies (in sommige lidstaten hangt de Europese 
vlag zelfs naast de nationale vlag in de nationale parlementen), als het symbool voor 
communautaire programma's en acties (bijvoorbeeld aan de binnengrenzen tussen lidstaten, 

                                               
1 De vlag, de hymne en de Dag van Europa werden aangenomen op de Europese Raad van Milaan van juli 1985, 
op basis van een voorstel dat werd geformuleerd in het verslag Adonnino van de ad hoc commissie voor het 
Europa van de burgers; dit besluit werd achteraf geformaliseerd door een besluit van de Raad van april 1986. 
Sinds mei 1986 hangt de Europese vlag uit aan alle gebouwen van de Europese instellingen, naast de nationale 
vlaggen van de toenmalige 12 lidstaten van de Europese Gemeenschap.
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als symbool voor de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen, of op 
informatieborden bij door de Unie gecofinancierde openbare werken, enz.). Het kan 
misschien verbazing wekken dat de Europese vlag met de 12 gouden sterren ook bekend is 
buiten de grenzen van de Europese Unie, waaruit blijkt dat volkeren die het slachtoffer zijn 
van humanitaire crises of natuurrampen de vlag zijn gaan zien als symbool van Europa als 
veilige haven van vrede, veiligheid en solidariteit.

De Europese hymne

De Raad van Europa was in 1972 ook de eerste organisatie die de "Ode aan de vreugde", uit 
de Negende symfonie die Ludwig van Beethoven in 1823 componeerde en die gebaseerd is op 
het gedicht met dezelfde titel van Friedrich von Schiller uit 1785, als officieel volkslied 
aannam. Het is schier onmogelijk een compositie te vinden die even bekend is en beter de 
idee van de Europese integratie symboliseert dan deze ode aan de eenheid van alle mensen, 
nog bekrachtigd door de meeslepende en sublieme muziek van een van de componisten die 
het beste de Europese aard symboliseert. De Europese instellingen hebben er dus goed aan 
gedaan om dit voorbeeld van de Raad van Europa te volgen en de "Ode aan de vreugde" uit te 
roepen tot hymne van de Europese Unie.

Dag van Europa

De Europese instellingen zagen al snel de behoefte in van een dag waarop de Europese 
integratie zou worden gevierd. Nationale en officiële feestdagen hebben over het algemeen 
een dubbele functie: het evoceren van een identiteit of een waarde, en het creëren en 
vernieuwen van deze identiteit of waarde en het herbevestigen ervan voor de toekomst. In 
1962 riepen de Europese instellingen 9 mei, de dag van de Verklaring van Schuman, uit tot 
officiële feestdag. Tot nu toe geldt deze feestdag echter alleen voor de Europese ambtenaren. 
In 1964 had de Raad van Europa 5 mei als Dag van Europa gekozen, de dag waarop de 
organisatie in 1949 werd opgericht, maar deze dag kreeg nooit een Europese impact. Later 
besloot de Europese Raad van Milaan de aanbevelingen van het verslag-Adonnino te volgen 
en riep 9 mei uit tot officiële Europese feestdag, de dag ook die wellicht het moment waarop 
het gehele Europese integratieproces is begonnen het beste symboliseert. 9 mei begon 
geleidelijk aan ook bekend te geraken in de wereld buiten de instellingen, via de organisatie 
van shows, tentoonstellingen en manifestaties zoals de open dagen waarop burgers de 
Europese instellingen en hun gebouwen in de lidstaten kunnen bezoeken, informatie en 
entertainmentmateriaal kunnen verzamelen, enz. zodat het stukje bij beetje voor alle Europese 
burgers een echte officiële feestdag aan het worden is. Toch zal de diepere betekenis van deze 
dag pas in het emotionele geheugen van de Europese burgers beklijven als de lidstaten zelf 
daar ook samen een inspanning voor doen en de Europese dag erkennen als een echte 
Europese feestdag.

De euro

Natuurlijk zal ook de gemeenschappelijk munt, ook al hebben nog niet alle lidstaten ze 
ingevoerd, weldra een symbool van de Europese eenmaking worden, niet alleen voor de 
volkeren van de lidstaten die de euro al hebben ingevoerd, maar zeer zeker ook bij de 
bevolking van derde landen, die de EU beginnen te identificeren met de euro, net zoals zij de 
Verenigde Staten identificeren met de dollar.
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Het was op de Europese Raad van Madrid in december 1995 dat werd besloten de "ecu", 
waaraan werd gerefereerd in het Verdrag van Maastricht, te vervangen door de "euro". De 
euro wordt sinds januari 1999 gebruikt door de financiële markten en is sinds 1 januari 2002 
effectief in omloop; na de toetreding tot de eurozone van Slovenië, en op 1 januari 2008 van
Malta en Cyprus is de euro nu de officiële munt van 15 lidstaten. Bovendien is de euro de 
officiële munt van landen zoals Monaco, Vaticaanstad en San Marino en is hij de facto ook in 
omloop in Andorra, Montenegro en Kosovo.

Het symbool van de euro is €, een teken dat is geïnspireerd op de oud-Griekse letter epsilon. 
Het evoceert de oorsprong van de Europese beschaving en de beginletter van de naam 
"Europa", waaraan twee parallelle horizontale streepjes die de stabiliteit van de Europese 
economie en de nieuwe valuta symboliseren zijn toegevoegd.

Het devies "Verenigd in verscheidenheid"

Het recentste Europese symbool, het devies, is het resultaat van een initiatief van het 
Europees Parlement. Op een formele plenaire vergadering in Brussel op 4 mei 2000 kondigde 
de toenmalige voorzitter van het Europees Parlement, Nicole Fontaine, het eindresultaat aan 
van een wedstrijd waaraan is deelgenomen door 2.200 scholen in de 15 lidstaten van de 
toenmalige Europese Unie. De keuze was gevallen op: "Eenheid in verscheidenheid". De 
Europese Conventie heeft deze zinswending lichtjes gewijzigd in "Verenigd in 
verscheidenheid", een devies dat kan worden gezien als de perfecte verwoording van de 
kwintessens van het Europese project.

De Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon

Op voorstel van de Europese Conventie besloot de Europese Raad van Brussel in juni 2004 
een artikel (I-8) over de symbolen van de Europese Unie in de Europese grondwet op te 
nemen.

Zoals bekend is het proces tot ratificatie van het grondwettelijk verdrag op de klippen 
gelopen. Tijdens de onderhandelingen die in 2007 zijn hervat met als doel een uitweg te 
vinden uit de impasse die is ontstaan na het Franse en Duitse "neen", hebben de 27 onder druk 
van sommige lidstaten besloten het grondwettelijk perspectief en de "bijna-staat"-elementen 
uit de grondwet te schrappen, samen met nog enkele andere wijzigingen op de tekst. Hierdoor 
waren de symbolen van de Unie een van de slachtoffers van de "collaterale schade" van de 
inspanningen om toch nog een oplossing uit de brand te slepen en zijn ze niet in het nieuwe 
Verdrag van Lissabon opgenomen.

De reactie van het EP

Het is zeer de vraag of het formeel erkennen van een vlag waar alle Europeanen vertrouwd 
mee zijn en die effectief wordt herkend door de bevolking van alle landen ter wereld, die van 
de vlag verwachten dat zij bescherming en veiligheid biedt in crisissituaties, dan wel of het 
erkennen van een muziekstuk dat alle muziekliefhebbers neuriën, van een Europese feestdag, 
van een munt die burgers van tenminste 13 landen elke dag gebruiken, of van een passend 
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devies als "Verenigd in verscheidenheid" een belemmering kunnen vormen voor de ratificatie 
van het nieuwe verdrag zoals sommige regeringen aanvoeren.

Maar aangezien zij niet door de verdragen in het leven zijn geroepen, zullen deze symbolen 
ook niet zo snel hun aard verliezen als dragers van de waarden die aan de Europese Unie ten 
grondslag liggen of hun herkenbaarheid en de aantrekkingskracht onder de Europese burgers,
gewoon omdat zij niet in het Verdrag zijn verankerd.

Inderdaad, in tegenstelling tot wat sommige mensen schijnen aan te nemen, verhindert het feit 
dat zij niet in het Verdrag zijn verankerd op geen enkele manier, noch politiek noch wettelijk, 
de instellingen om ze te blijven gebruiken zoals zij tot nu toe hebben gedaan, of integendeel 
het gebruik ervan te intensiveren. Met name verhindert dit het Europees Parlement niet om 
zijn voortrekkersrol op dat vlak te blijven spelen en het gebruik van de symbolen, en in het 
bijzonder de vlag, de hymne en het devies te intensiveren en te regelen in het kader van zijn 
activiteiten.

Al zeer lang speelt het EP een voortrekkersrol op het gebied van het gebruik van de symbolen 
van de Gemeenschap/Unie. Meteen na de eerste algemene verkiezingen in 1979 kwamen in 
het Parlement de eerste initiatieven op dat vlak op gang. Deze leidden in 1983 tot de 
goedkeuring van het verslag-Van Hassel, waarin werd aangedrongen op de erkenning van de 
vlag van de Raad van Europa als de vlag van de Europese Gemeenschap, "als een symbool 
waarmee de volkeren van Europa zich kunnen identificeren". Na het besluit van de Europese 
Raad van Milaan in 1985 nam het EP de draad weer op in het verslag-Gama van 1998, waarin 
werd gewezen op het belang van symbolen voor het consolideren van het imago van de 
Gemeenschap in de ogen van de kiezers en voor het stimuleren van de deelneming van meer 
burgers aan de Europese verkiezingen. Met het oog daarop verzocht het EP de Commissie 
concrete initiatieven te nemen om het gebruik van de Europese vlag te stimuleren, 
bijvoorbeeld door ze een plaats te geven naast de vlaggen van de lidstaten aan de binnen- en 
buitengrenzen van de EU, in alle gemeenten tijdens de week van de Europese verkiezingen, 
enz.

In het licht daarvan is het ook niet verbazingwekkend dat het opnieuw het EP is dat een 
nieuwe impuls geeft voor een nog ruimer gebruik van de Europese symbolen in het kader van 
zijn activiteiten. Dit is ook de doelstelling van het huidige voorstel tot aanpassing van het 
Reglement van het Parlement, namelijk het reguleren en bevorderen van het gebruik van de 
Europese symbolen in zijn activiteiten, hetgeen het Parlement er niet van weerhoudt ook een 
oproep te doen tot de andere Europese instellingen, met name de Commissie - die van haar 
initiatiefrecht gebruik zou moeten maken om algemene maatregelen op dat vlak voor te 
stellen - en de autoriteiten van de lidstaten, om samen met het Parlement het gebruik van de 
Europese symbolen in het kader van hun respectieve bevoegdheden te bevorderen.

In de recente verklaring die 16 EU-lidstaten1 op de vooravond van de plechtige ondertekening 
besloten aan het Verdrag van Lissabon aan te hechten wordt bevestigd dat de vlag met de 12 
gouden sterren tegen een donkerblauwe achtergrond, de hymne ontleent aan de "Ode aan de 
vreugde" uit de Negende symfonie van Ludwig van Beethoven, het devies "Verenigd in 

                                               
1 België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Algerije, Malta, 
Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en  Slowakije.
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verscheidenheid", de euro als gemeenschappelijke munt van de Europese Unie en de Dag van 
Europa op 9 mei voor deze lidstaten de symbolen blijven van de onderlinge banden tussen de 
volkeren van de Europese Unie en de verbondenheid met de Unie.

Concluderend kan worden gezegd dat het Europees Parlement door deze wijziging van zijn 
Reglement, een duidelijk politiek signaal wil sturen naar de Europese burgers: namelijk dat de 
symbolen van de Unie belangrijk zijn en dat het de moeite loont ze op alle niveau en in alle 
institutionele en sociale omstandigheden te voeren, omdat zij de waarden die aan de Unie ten 
grondslag liggen uitbeelden, al diegenen die wonen en werken binnen haar grenzen verenigen, 
en ervoor zorgen dat de Unie in de hele wereld wordt geïdentificeerd als een "benchmark" van 
vrijheid, ontwikkeling en solidariteit.
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