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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego 
używania przez Parlament symboli Unii Europejskiej
(2007/2240(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji 
międzyrządowej1, w szczególności jej ust. 23,

– uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 12 września 2007 r.,

– uwzględniając znaczenie symboli dla ponownego złączenia obywateli z Unią Europejską 
i budowania europejskiej tożsamości, która dopełnia tożsamości narodowe państw 
członkowskich,

– uwzględniając art. 201 i art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2007),

1. postanawia zmienić swój Regulamin w sposób przedstawiony poniżej;

2. postanawia, że zmiana wejdzie w życie w dniu jej przyjęcia;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i 
Komisji tytułem informacji.

Tekst aktualny Zmiany

Poprawka 1
Tytuł XIII Postanowienia różne artykuł 202 a (nowy)

Artykuł 202a
Symbole Unii

1. Parlament uznaje i przyjmuje 
następujące symbole Unii:
– flagę przedstawiającą krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle;
– hymn oparty na „Odzie do radości” z IX 
Symfonii Ludwiga van Beethovena;

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0328.
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– dewizę brzmiącą: „Zjednoczona w 
różnorodności”.
2. Parlament obchodzi Dzień Europy 
9 maja.
3. Flaga podnoszona jest we wszystkich 
budynkach Parlamentu i z okazji 
oficjalnych wydarzeń.
4. Hymn odgrywa się na otwarcie każdego 
posiedzenia inauguracyjnego oraz na 
innych uroczystych posiedzeniach, w 
szczególności na powitanie głów państw 
lub szefów rządów, bądź na powitanie 
nowych członków po rozszerzeniu Unii.
5. Dewiza Unii powielana jest na 
oficjalnych dokumentach Parlamentu.
6. Prezydium określa szczegółowe przepisy 
dotyczące wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu.

UZASADNIENIE

Symbole w procesie komunikacji społecznej i politycznej

Symbole są podstawowymi elementami każdego procesu komunikacji, szczególnie w 
odniesieniu do procesu identyfikacji jakiegokolwiek ugrupowania społecznego lub 
organizacji, i identyfikowania się z nimi społeczeństwa, w tym organów politycznych. 
Istotnie, symbole mogą być decydującym elementem emocjonalnego przywiązania 
społeczeństwa od tych organizacji. Flagi, symbole, hymny, slogany, kolory i inne rodzaje 
symboli mają dlatego zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że każda organizacja społeczna, 
czy to natury politycznej, etnicznej, kulturalnej, sportowej, itd., rozpoznawana jest przez 
społeczeństwo, a także odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu się społeczeństwa z tymi 
organizacjami. Symbole przekazują emocjonalny obraz podstawowych wartości organizacji, 
które reprezentują, i są częścią procesu uświadamiania abstrakcyjnych idei, ułatwiają 
komunikację i zaangażowanie oraz pomagają obywatelom w przybliżeniu organizacji, które 
symbolizują, przyczyniając się tym samym do ich legitymizacji.

Doświadczenie to, wspólne dla wszystkich naszych krajów, regionów, kościołów, partii, 
organizacji obywatelskich, związków zawodowych, klubów piłkarskich itd., jest również 
aktualne na szczeblu UE. Dlatego nie dziwi fakt, że od chwili powstania Wspólnoty 
Europejskie i ich następczyni, Unia Europejska, starały się nadać sobie symbole, z którymi 
może identyfikować się społeczeństwo.
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Flaga europejska

Ciemnoniebieska flaga Unii Europejskiej, na której widnieje krąg 12 pięcioramiennych 
złotych gwiazd, jest od 1955 r. symbolem Rady Europy, pierwszej organizacji współpracy 
politycznej ustanowionej w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Aby uniknąć 
rozproszenia różnych symboli, co mogłoby zdezorientować i zniechęcić obywateli, zamiast 
ich przybliżyć, Rada Europejska w Mediolanie w 1985 r.1, postanowiła pójść za tym 
przykładem i ustanowiła tę flagę, która istniała już prawie 30 lat, flagą UE, zwanej wówczas 
Wspólnotą Europejską.Flaga reprezentuje doskonałość, wzajemne uzupełnianie się i 
solidarność, symbolizując tym samym jedność Europy.

Od 1986 r. obywatele Europy przyzwyczaili się do widoku ciemnoniebieskiej flagi z 12 
złotymi gwiazdami i postrzegają ją jako flagę Unii Europejskiej. Od tego czasu flaga ta 
wywieszana jest, z większym lub mniejszym, lecz stale rosnącym powodzeniem na 
budynkach europejskich oraz krajowych, regionalnych i lokalnych budynkach publicznych, 
przez instytucje publiczne oraz podczas uroczystości (w niektórych państwach członkowskich 
nawet obok flagi państwowej w parlamentach narodowych) jako symbol identyfikujący 
programy i działania Wspólnoty (np. na wewnętrznych granicach pomiędzy państwami 
członkowskimi symbolizując zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, lub celem 
informowania społeczeństwa o programach robót publicznych współfinansowanych przez 
Unię, itd. Być może jest to zaskakujące, ale błękitna flaga z 12 złotymi gwiazdami stała się 
również znana poza zewnętrznymi granicami Unii i jest ona symbolem, który ludność 
borykająca się z kryzysami humanitarnymi lub klęskami żywiołowymi zaczęła identyfikować 
z ostoją pokoju, bezpieczeństwa i solidarności.

Hymn europejski

W 1972 r. to również Rada Europy była pierwszym organem, który przyjął jako swój 
oficjalny hymn „Odę do radości” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, skomponowanej w 
1823 r. i opierającej się na poemacie o tym samym tytule napisanym przez Friedricha von 
Schillera w 1785 r. Ciężko byłoby znaleźć tak dobrze znany utwór muzyczny i poetycki, 
który lepiej symbolizowałby ideę integracji europejskiej jak ta oda „do jedności rodzaju 
ludzkiego przemienionej w czyn”, podkreśloną przez pełną radości i wzniosłą muzykę 
kompozytora, który jest jednym z najlepszych symboli europejskiego geniuszu. Instytucje 
europejskie dokonały słusznego wyboru, idąc za przykładem Rady Europy i ustanawiając 
„Odę do radości” hymnem Unii Europejskiej.

Dzień Europy

Instytucje europejskie szybko uświadomiły sobie potrzebę ustanowienia dnia 

                                               
1 Flaga, hymn oraz Dzień Europy zostały przyjęte przez Radę Europejską w Mediolanie w czerwcu 1985 r. na 
podstawie propozycji zawartych w sprawozdaniu Adonnino komisji ad hoc ds. Europy Narodów. Następnie 
decyzja ta została sformalizowana decyzją Rady z kwietnia 1986 r. Od dnia 29 maja 1986 r. flaga europejska 
wywieszana była na budynkach instytucji europejskich wraz z flagami państwowymi 12 wówczas państw 
członkowskich Wspólnot Europejskich.
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upamiętniającego integrację europejską. Święta narodowe i państwowe odgrywają w zasadzie 
podwójną rolę: podtrzymania upamiętnianych tożsamości lub wartości oraz tworzenia lub 
odnawiania tożsamości albo wartości w celu ich umacniania na przyszłość. Dzień 9 maja, 
dzień deklaracji Schumana, został w 1962 r. wybrany przez instytucje Wspólnoty jako 
oficjalne święto, lecz dotyczy tylko pracowników tychże instytucji. Ze swej strony Rada 
Europy wybrała datę 5 maja, dzień jej powołania w 1949 r., jako Dzień Europy, lecz nigdy 
nie miało to rzeczywistego oddziaływania na Europę. Później Rada Europejska w Mediolanie 
postanowiła uwzględnić zalecenia sprawozdania Adonnino i publicznie obchodzić dzień 9 
maja, która to data być może w najlepszy sposób symbolizuję moment rozpoczęcia całego 
procesu integracji europejskiej. Stopniowo dzień 9 maja przenikał z instytucji do świata 
zewnętrznego dzięki organizowaniu pokazów, wystaw lub wydarzeń takich jak np. dni 
otwarte, podczas których obywatele mogą zwiedzać instytucje europejskie i ich biura w 
państwach członkowskich, uzyskiwać pomiędzy innymi materiały informacyjne i wizualne w 
wyniku czego dzień ten stopniowo staje się on również świętem dla obywateli Europy. 
Jednakże jego głębsze znaczenie tylko wtedy naprawdę zakorzeni się w emocjonalnej pamięci 
obywateli europejskich, jeżeli w tym celu państwa członkowskie połączą swe wysiłki, uznając 
Dzień Europy za pełnoprawne święto państwowe ustawowo wolne od pracy.

Euro

Mimo iż euro nie obejmuje jeszcze wszystkich państw członkowskich, wyraźnie widać, że 
wspólna waluta, od chwili wejścia do obiegu, nie mogła nie stać się symbolem projektu 
europejskiego, nie tylko dla mieszkańców państw członkowskich, w których została 
wprowadzona, lecz również zdecydowanie wśród ludności krajów trzecich, która zaczyna 
utożsamiać UE z euro w taki sam sposób, jak utożsamiała USA z dolarem.

Przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w Madrycie w grudniu 1995 r. nazwa „euro” zastąpiła 
nazwę „ecu”, o której mowa w traktacie z Maastricht. Od stycznia 1999 r. euro funkcjonuje 
na rynkach finansowych, a od 1 stycznia 2002 r. jest w obiegu; po przystąpieniu Słowenii do 
strefy euro, a następnie Malty i Cypru w dniu 1 stycznia 2008 r., euro jest oficjalną walutą 15 
państw członkowskich. Ponadto jest ono oficjalną walutą takich państw jak Monako, 
Watykan i San Marino oraz de facto walutą Andory, Czarnogóry i Kosowa.

Symbolem euro jest €, inspirowane literą ipsylon starożytnego alfabetu greckiego -
przywołuje on początki cywilizacji europejskiej i pierwszą literę nazwy „Europa”, do której 
dodane zostały dwie poziome linie, które mają symbolizować stabilność gospodarki 
europejskiej i nowej waluty.

Dewiza Unii: „Zjednoczona w różnorodności”

Najnowszy z symboli europejskich, dewiza Unii, wywodzi się z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego. W dniu 4 maja 2000 r., na uroczystym posiedzeniu w Brukseli, ówczesna 
przewodnicząca Nicole Fontaine ogłosiła ostateczny wynik konkursu, w którym udział wzięło 
2 200 szkół z 15 państw członkowskich, które wówczas wchodziły w skład Unii Europejskiej: 
„Unia w różnorodności”. Zdanie to zostało lekko zmienione przez Konwent Europejski, na 
„Zjednoczona w różnorodności”, co może być postrzegane jako doskonała definicja istoty 
projektu europejskiego. 
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Konstytucja europejska i traktat z Lizbony

Na wniosek Konwentu Europejskiego, Rada Europejska w Brukseli w czerwcu 2004 r. 
włączyła do konstytucji europejskiej artykuł (I-8) dotyczący symboli Unii Europejskiej.

Jak wiadomo, proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego poniósł porażkę. W trakcie 
negocjacji, które rozpoczęły się ponownie w 2007 r., aby znaleźć wyjście z impasu, który 
blokował proces po francuskim i holenderskim „nie”, UE-27 postanowiła, pod naciskiem 
niektórych państw członkowskich, zarzucić perspektywę konstytucji oraz, pośród innych 
zmian tekstu, „quasi-państwowych” elementów zawartych w konstytucji. Symbole Unii stały 
się więc „ubocznymi ofiarami” wysiłków na rzecz uzyskania porozumienia, ponieważ nie 
zostały włączone do nowego traktatu z Lizbony.

Reakcja PE

Jest rzeczą wątpliwą, czy oficjalne uznanie flagi dobrze znanej wszystkim Europejczykom, a 
nawet rozpoznawanej przez ludność krajów całego świata, która spogląda na nią w 
poszukiwaniu ochrony i bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, lub utworu muzycznego, 
który nucą wszyscy melomani, czy też święta Europy lub waluty, której codziennie używają 
już obywatele przynajmniej 13 krajów, bądź tak odpowiedniej dewizy jak „zjednoczona w 
różnorodności”, mogłoby rzeczywiści stanowić przeszkodę nie do pokonania w ratyfikacji 
nowego traktatu, jak twierdziły niektóre rządy.

Jednakże, mimo iż nie zostały utworzone na mocy traktatów, symbole te nie stracą swego 
charakteru jako nośniki wartości, na których opiera się Unia Europejska ani swego stopnia 
rozpoznawalności/atrakcyjności wśród obywateli Europy tylko dlatego, że nie będą zapisane 
w traktacie.

Co więcej, w przeciwieństwie do tego co sądzą niektórzy, fakt, iż nie są one ujęte w traktacie, 
w żaden sposób, zarówno polityczny, jak i prawny, nie powstrzymuje instytucji przed ich 
dalszym używaniem, tak jak czyniły to dotychczas, a nawet przed nasileniem ich używania.
W szczególności, fakt ten nie powstrzymuje Parlamentu Europejskiego od dalszego 
kontynuowania swej pionierskiej roli, którą zawsze odgrywał w tej materii, zwiększając i 
regulując używanie symboli, a zwłaszcza flagi, hymnu oraz dewizy, w sferze swej 
działalności.

Parlament Europejski już na bardzo wczesnym etapie odegrał pionierską rolę w odniesieniu 
do symboli Wspólnoty/Unii. PE rozpoczął prace w tym zakresie natychmiast po pierwszych 
bezpośrednich powszechnych wyborach w 1979 r., prowadzące do przyjęcia w 1983 r. 
sprawozdania Van Hassela, które wzywało do uznania flagi Rady Europy jako flagi 
Wspólnoty Europejskiej, „symbolu, z którym mogą się utożsamiać narody Europy”. W 
następstwie decyzji Rady Europejskiej z Mediolanu w 1985 r., PE powrócił do tego 
zagadnienia w 1998 r. w sprawozdaniu Gamy, które podkreślało znaczenie symboli w 
„umacnianiu wizerunku Wspólnoty w oczach wyborców” i zachęcaniu do większego 
uczestnictwa w wyborach europejskich. W tym celu PE wezwał Komisję do podjęcia 
konkretnych środków na rzecz promowania jak najszerszego użycia flagi europejskiej, np. 
poprzez wywieszanie jej wraz z flagami państw członkowskich na zewnętrznych i 
wewnętrznych granicach, we wszystkich europejskich samorządach w trakcie tygodnia 
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wyborów europejskich itd.

Dlatego nie powinno dziwić, że to właśnie PE po raz kolejny powinien dać impuls do 
szerszego stosowania symboli europejskich w sferze swej działalności. Jest to celem obecnej 
propozycji zmiany Regulaminu Parlamentu, zmierzającej do uregulowania i wzmocnienia 
używania symboli europejskich w działalności PE, co nie powinno również powstrzymywać 
go przed apelowaniem do innych europejskich instytucji, w szczególności Komisji − która 
powinna wykorzystać swoje prawo inicjatywy do zaproponowania ogólnych środków w tej 
kwestii − oraz władz państw członkowskich, o przyłączenie się do promowania używania 
symboli europejskich w zakresie ich uprawnień.

Niedawna deklaracja, którą 16 państw członkowskich UE1 postanowiło załączyć do traktatu z 
Lizbony w przeddzień ceremonii jego podpisania potwierdza, że „flaga przedstawiająca krąg 
dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z „Ody do Radości” z IX 
Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza „Zjednoczona w różnorodności”, euro będące 
walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony 9 maja pozostają dla nich 
symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z 
nią”.

Podsumowując, poprzez przyjęcie tej zmiany w swym Regulaminie, Parlament Europejski 
pragnie wysłać obywatelom Europy wyraźny przekaz polityczny, że symbole Unii są ważne 
oraz warto ich używać na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach 
instytucjonalnych i społecznych, ponieważ reprezentują wartości inspirujące istnienie Unii, 
jednoczą wszystkich, którzy żyją i pracują w jej granicach, oraz identyfikują ją na świecie 
jako wzór wolności, rozwoju i solidarności.

                                               
1 Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, 
Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja.
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