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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a incorporação, no Regimento do Parlamento Europeu, de um novo artigo 202.º-A 
relativo à utilização pelo Parlamento dos símbolos da União
(2007/2240(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de Julho de 2007, sobre a convocação da 
Conferência Intergovernamental1, nomeadamente o seu n.º 23,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 12 Setembro 2007,

– Tendo em conta a importância dos símbolos para aproximar os cidadãos à União Europeia 
e construir uma identidade europeia complementar das identidades nacionais dos 
Estados-Membros,

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Título XIII, Disposições diversas, artigo 202-A (novo)

Artigo 202.º-A
Os símbolos da União

1. O Parlamento reconhece e faz seus os 
seguintes símbolos da União:
- A bandeira constituída por um círculo 
de doze estrelas douradas sobre um fundo 
azul;
- O hino baseado no "Hino da Alegria" 
da nona sinfonia de Ludwig van 

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0328.
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Beethoven;
- O lema "Unida na Diversidade".
2. O Parlamento celebrará o Dia da 
Europa em 9 de Maio.
3. A bandeira será içada em todos os 
edifícios do Parlamento e nos actos 
oficiais.
4. O hino será interpretado na abertura de 
cada sessão constitutiva e noutras sessões 
solenes, nomeadamente para dar as 
boas-vindas a Chefes de Estado ou de 
Governo ou para saudar novos deputados 
na sequência de um alargamento.
5. O lema será reproduzido nos 
documentos oficiais do Parlamento.
6. A Mesa estabelecerá disposições 
detalhadas para a aplicação do presente 
artigo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os símbolos no processo de comunicação social e político

Os símbolos constituem elementos essenciais em qualquer processo de comunicação, em 
particular, no que respeita ao processo de identificação de/com qualquer agrupamento ou 
organização social pelo público, incluindo no que respeita a entidades políticas. De facto, os 
símbolos constituem um elemento quantas vezes decisivo para a adesão emocional do público 
a essas organizações. Bandeiras, emblemas, hinos, divisas, cores e outros tipos de símbolos 
são assim essenciais para que qualquer tipo de organização humana, de natureza política, 
étnica, cultural, desportiva, etc., seja reconhecida pelo público e desempenham um papel 
essencial na identificação do público com essas organizações. Os símbolos transmitem uma 
imagem emocional dos valores subjacentes às organizações que representam, desempenham 
uma função de tornar inteligíveis ideias abstractas, facilitam a comunicação e a participação, 
contribuem para aproximar as organizações que simbolizam dos cidadãos e, portanto, para a 
sua legitimação.

Esta experiência, vivida por todos nos nossos países, regiões, igrejas, partidos, agrupamentos 
cívicos, sindicatos, clubes de futebol, etc., é também válida ao nível da UE. Não é assim de 
estranhar que, desde a sua formação, as Comunidades Europeias, e posteriormente a União 
Europeia, tenham procurado dotar-se igualmente de símbolos susceptíveis de identificação 
pelo público.

A bandeira europeia

A bandeira da União Europeia é a bandeira azul escura com um círculo de doze estrelas 
douradas de cinco pontas cada que desde 1955 constitui o símbolo do Conselho da Europa, a 
primeira organização de cooperação política criada na Europa pós-guerra mundial. A fim de 
evitar uma dispersão de símbolos, que mais do que aproximar poderia confundir e afastar os 
cidadãos, o Conselho Europeu de Milão, em 19851, decidiu seguir o exemplo e fazer dessa 
bandeira, a qual já tinha então quase 30 anos de existência, a bandeira da então Comunidade 
Europeia. Procurava-se, dessa forma, a representação da perfeição, da complementaridade e 
da solidariedade, pretendendo assim simbolizar a unidade da Europa.

Assim, desde 1986, os cidadãos europeus habituaram-se a ver e a identificar a bandeira azul 
escura com doze estrelas douradas como a bandeira da sua União Europeia. Desde então, a 
bandeira tem sido utilizada, com sucesso variado mas crescente, em edifícios públicos 
europeus, mas também nacionais, regionais ou locais, em instituições e cerimónias públicas 
(em alguns Estados-Membros está mesmo desfraldada ao lado da bandeira nacional nos 
Parlamentos nacionais), como símbolo identificativo de programas e acções comunitários (por 

                                               
1 A bandeira, o hino e o dia da Europa foram adoptados pelo Conselho Europeu de Junho 1985, em Milão, dando 
provimento às sugestões contidas no relatório Adonnino do comité ad hoc "Europa dos Cidadãos", cuja decisão 
foi posteriormente formalizada por uma decisão do Conselho de Abril de 1986. A partir do dia 29 de Maio de 
1986 a bandeira europeia passou a flutuar nos edifícios das instituições europeias juntamente com as bandeiras 
nacionais dos então 12 Estados-Membros das Comunidades Europeias.
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exemplo, nas fronteiras internas entre Estados-Membros, simbolizando a abolição dos 
controlos nas fronteiras internas, ou em informação ao público sobre programas de obras 
públicas co-financiadas pela União, etc.). Talvez de modo surpreendente, a bandeira azul com 
as doze estrelas douradas tornou-se também conhecida para lá das fronteiras externas da 
União, sendo um símbolo que as populações confrontadas com situações de crises 
humanitárias ou catástrofes naturais aprenderam a identificar como um abrigo de paz, 
segurança e solidariedade.

O hino europeu

Foi igualmente o Conselho da Europa, em 1972, quem primeiro escolheu como seu hino 
oficial o "Hino à Alegria", na versão da Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, composta 
em 1823, do poema do mesmo nome de Friedrich von Schiller datado de 1785. Seria difícil 
encontrar um trecho musical/poético tão conhecido que melhor simbolizasse a ideia da 
integração europeia do que essa ode "à unidade da espécie humana transformada em sujeito" 
sublinhada pela exaltante e sublime música de um dos compositores que melhor simboliza o 
génio europeu. Por isso, bem andaram as instituições europeias, seguindo o exemplo do 
Conselho da Europa, ao fazerem do "Hino à Alegria" o hino da União Europeia.

O dia da Europa

A necessidade de um dia comemorativo da integração da Europa foi também rapidamente 
compreendida pelas instituições europeias. Um dia feriado nacional, cívico, etc., tem 
normalmente uma dupla função evocativa, de uma identidade ou de um valor que se recorda, 
mas também produtiva, renovadora, dessa mesma identidade ou valor que se reafirma para o 
futuro. Desde 1962 que o dia 9 de Maio, evocativo da Declaração Schuman, foi escolhido 
pelas instituições comunitárias como seu feriado oficial, mas apenas com efeitos a nível dos 
seus funcionários. Por seu lado, o Conselho da Europa considerou, a partir de 1964, o dia 5 de 
Maio, data da sua constituição em 1949, como o dia da Europa, mas essa data não chegou a 
adquirir verdadeiramente uma expressão europeia. Mais tarde, o Conselho Europeu de Milão 
decidiu seguir as recomendações do já referido relatório Adonnino e conferir um verdadeiro 
carácter público à comemoração do dia 9 de Maio, data que simboliza talvez melhor do que 
qualquer outra o momento do arranque de todo o processo de integração europeia. Aos 
poucos, o 9 de Maio foi saindo para o exterior das instituições e para a rua através da 
organização de espectáculos, exposições ou eventos como a jornada "portas abertas", na qual 
os cidadãos podem visitar as instituições europeias, as suas representações nos 
Estados-Membros, aceder a material informativo e lúdico, etc., de modo a transformar-se 
paulatinamente no dia da festa dos europeus. No entanto, o verdadeiro enraizamento do seu 
significado profundo na memória afectiva dos europeus só será alcançado se os próprios 
Estados-Membros conjugarem esforços nesse sentido, reconhecendo o Dia da Europa como 
verdadeiro feriado europeu. 

O euro

Naturalmente, a moeda única, embora não abrangendo ainda a totalidade dos 
Estados-Membros, não podia deixar de se tornar, desde a sua entrada em circulação, num 
símbolo da Europa em construção, não só junto das populações dos Estados-Membros no qual
já tem circulação, mas também, de modo bem evidente, junto das populações de países 
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terceiros, que começam a identificar a UE com o euro do mesmo modo que identificam os 
EUA com o dólar. 

Consagrado pelo Conselho Europeu de Madrid de Dezembro de 1995, o termo "euro" 
substituiu o "ECU" mencionado no Tratado de Maastricht. Em uso nos mercados financeiros 
desde Janeiro de 1999 e em circulação desde 1 de Janeiro de 2002, o euro é neste momento a 
moeda oficial de 15 Estados-Membros, após a adesão da Eslovénia e, desde 1 de Janeiro de 
2008, de Malta e de Chipre. Além disso, o euro é a moeda oficial de Estados como o Mónaco, 
o Vaticano e São Marino, e a moeda de facto de Andorra, do Montenegro e também do 
Kosovo.

O símbolo do euro é o €, inspirado na letra Épsilon do antigo alfabeto grego, evocativa das 
origens da civilização europeia e da primeira letra do nome Europa, à qual foram 
acrescentadas duas barras horizontais paralelas, visando simbolizar a estabilidade da 
economia europeia e da nova moeda. 

O lema: "Unida na Diversidade"

O mais recente dos símbolos europeus, o lema, resultou de uma iniciativa do Parlamento 
Europeu. Em 4 de Maio de 2000, numa sessão solene no Hemiciclo de Bruxelas, a então 
Presidente Nicole Fontaine anunciou o resultado final de um concurso em que participaram 
2200 escolas dos 15 Estados-Membros que então compunham a União Europeia: "União na 
Diversidade". Esta frase foi posteriormente ligeiramente retocada pela Convenção Europeia 
para "Unida na Diversidade". A definição eventualmente perfeita da essência do projecto 
europeu. 

A Constituição Europeia e o Tratado de Lisboa

Sob proposta da Convenção Europeia, o Conselho Europeu de Bruxelas de Junho de 2004 
integrou na Constituição Europeia um artigo (I-8) sobre os símbolos da União Europeia.

O fracasso do processo de ratificação do Tratado Constitucional é conhecido. Durante as 
negociações que se reiniciaram em 2007 para sair do impasse em que o processo havia caído 
devido ao "não" francês e holandês, os 27 decidiram, sob pressão de alguns 
Estados-Membros, entre outras modificações do texto da Constituição, abandonar a 
perspectiva constitucional e os elementos "para-estatais" contidos na Constituição. Assim, 
uma das "vítimas colaterais" dos esforços para alcançar um acordo foram os símbolos da 
União, que não foram acolhidos pelo novo Tratado de Lisboa. 

A reacção do PE

É bastante discutível que o reconhecimento formal de uma bandeira que todos os europeus 
conhecem e que até já é reconhecida por populações de países de todo o mundo que buscam 
nela protecção e segurança em situações de crise, de um trecho musical trauteado por todos os 
amantes de música, de um dia de festa europeu, de uma moeda que os cidadãos de pelo menos 
13 países já usam quotidianamente ou de uma divisa tão adequada como "Unida na 
diversidade" pudesse constituir de facto um obstáculo inultrapassável à ratificação do novo 
tratado, como alguns governos invocaram. 
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A verdade é que, tal como não tinham sido criados pelos tratados, também não é por não 
terem acolhimento num tratado que os símbolos perderão o seu carácter veiculador dos 
valores em que a União Europeia assenta e a sua capacidade de reconhecimento/atracção 
junto dos cidadãos europeus.

Aliás, ao contrário do que alguns parecem presumir, o facto de não terem sido acolhidos no 
tratado em nada impede, nem política nem juridicamente, as instituições europeias de 
continuarem a usá-los como até agora, ou mesmo de intensificarem o seu uso. Em particular, 
nada impede o Parlamento Europeu de dar continuidade ao papel pioneiro que sempre tem 
desempenhado nesta matéria, intensificando e regulamentando a utilização dos símbolos, em 
particular da bandeira, do hino e da divisa, no âmbito das suas actividades. 

De facto, o PE assumiu desde muito cedo um papel de pioneiro em matéria dos símbolos da 
Comunidade/União. Logo após a sua primeira eleição por sufrágio universal e directo, em 
1979, o PE iniciou os seus trabalhos neste domínio, que levaram à aprovação do relatório Van 
Hassel, em 1983, o qual apelava ao reconhecimento da bandeira do Conselho da Europa como 
a bandeira da Comunidade Europeia, "um símbolo com o qual os Povos da Europa se possam 
identificar". Após a decisão do Conselho Europeu de 1985, em Milão, o PE voltou ao tema, 
em 1998, através do relatório Gama, o qual salientava a importância dos símbolos a fim de 
"consolidar a imagem da Comunidade aos olhos do eleitorado" e promover uma maior 
participação nas eleições europeias. Nesse sentido, o PE solicitava à Comissão a adopção de 
medidas concretas para promover o uso mais completo possível da bandeira europeia, por 
exemplo, arvorando-a ao lado das bandeiras dos Estados-Membros nas fronteiras externas e 
internas da UE, em todas as comunas europeias durante a semana das eleições europeias, etc. 

Não é assim de estranhar que seja novamente o PE a dar um impulso para um uso reforçado 
dos símbolos europeus no âmbito das suas actividades. É nesse sentido que vai a presente 
proposta de modificação do Regimento do Parlamento para disciplinar e potenciar a utilização 
dos símbolos da Europa no âmbito das suas actividades, o que não deverá igualmente 
impedi-lo de lançar um apelo às outras instituições europeias, nomeadamente à Comissão – a 
qual deveria mesmo utilizar o seu poder de iniciativa para propor medidas de carácter geral 
nesse sentido –, e às autoridades dos Estados-Membros para, no âmbito das suas 
competências, promoverem igualmente o uso dos símbolos europeus. 

A recente declaração que 16 Estados-Membros1 da UE decidiram anexar ao Tratado de 
Lisboa, em vésperas da sua assinatura no sentido de reafirmar que "a bandeira constituída por 
um círculo de doze estrelas douradas sobre fundo azul, o hino extraído do "Hino à Alegria" da 
Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, o lema "Unida na diversidade", o euro enquanto 
moeda da União Europeia e o Dia da Europa em 9 de Maio continuarão a ser, para eles, os 
símbolos do vínculo comum dos cidadãos à União Europeia e dos laços que os ligam a esta".

Em resumo, com a aprovação desta alteração ao seu Regimento, o Parlamento Europeu
pretende enviar uma mensagem política clara aos cidadãos europeus: os símbolos da União
são importantes e é útil utilizá-los a todos os níveis e âmbitos institucionais e sociais porque 

                                               
1 A Bélgica, a Bulgária, a Alemanha, a Grécia, a Espanha, a Itália, Chipre, a Lituânia, o Luxemburgo, a Hungria, 
Malta, a Áustria, Portugal, a Roménia, a Eslovénia e a Eslováquia.
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representam os valores que inspiram a sua existência, unem todos os que vivem e trabalham 
no seu seio e a identificam no mundo como modelo de liberdade, desenvolvimento e 
solidariedade.
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