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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pridaní nového článku 202a do Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, 
týkajúceho sa symbolov Únie
(2007/2240(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie1, 
najmä na odsek 23,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 12. septembra 2007,

– so zreteľom na význam symbolov pre obnovu prepojenia občanov s Európskou úniou 
a pre vytváranie európskej identity, ktorá dopĺňa národné identity členských štátov,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2007),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Hlava XIII Rôzne článok 202a (nový)

Článok 202a
Symboly Únie

1. Parlament uznáva a prijíma 
nasledujúce symboly Únie:
— vlajku s kruhom dvanástich zlatých 
hviezd na modrom pozadí;
— hymnu, ktorá vychádza z Ódy na 
radosť z Deviatej symfónie Ludwiga van 
Beethovena;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328.
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— heslo „Zjednotení v rozmanitosti“.
2. Parlament oslavuje Deň Európy 9. 
mája.
3. Vlajka je vyvesená vo všetkých 
priestoroch Parlamentu a pri oficiálnych 
príležitostiach. 
4. Hymna sa hrá pri otvorení každého 
ustanovujúceho zasadania alebo pri iných 
slávnostných schôdzach, najmä na 
privítanie hláv štátov alebo predsedov vlád 
alebo na privítanie nových členov po 
rozšírení.
5. Heslo sa uvádza na úradných 
dokumentoch Parlamentu.
6. Predsedníctvo určí podrobné 
ustanovenia na vykonávanie tohto článku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Symboly v procese sociálnej a politickej komunikácie

Symboly sú základnými prvkami akéhokoľvek procesu komunikácie, najmä pokiaľ ide o 
proces identifikácie niektorého sociálneho zoskupenia či organizácie alebo stotožňovania sa s 
nimi zo strany verejnosti vrátane politických subjektov. Symboly v skutočnosti mnohokrát 
rozhodujú o tom, či sa verejnosť bude vnútorne hlásiť k týmto organizáciám. Vlajky, 
emblémy, hymny, heslá, farby a iné druhy symbolov sú teda nevyhnutné na to, aby verejnosť 
uznala istý druh ľudskej organizácie politickej, etnickej, kultúrnej, športovej či inej povahy, a 
zohrávajú dôležitú úlohu pri stotožňovaní sa verejnosti s týmito organizáciami. Symboly 
vysielajú emocionálny obraz implicitných hodnôt organizácií, ktoré zastupujú, uľahčujú 
porozumenie abstraktných myšlienok, uľahčujú komunikáciu a účasť, prispievajú k 
približovaniu organizácií, ktoré zastupujú, občanom, a tým teda aj k ich legitimizácii.

Táto skúsenosť, ktorú majú všetci v našich krajinách, regiónoch, cirkvách, stranách, 
občianskych zoskupeniach, odboroch, futbalových kluboch atď., platí rovnako aj na úrovni 
EÚ. Netreba sa preto čudovať, že sa Európske spoločenstvá, a neskôr Európska únia, od 
svojho počiatku snažili vybaviť symbolmi, ktoré verejnosť ľahko identifikuje.

Európska vlajka

Vlajka Európskej únie je tmavomodrá s dvanástimi zlatými päťcípimi hviezdami zoradenými 
do kruhu a od roku 1955 je symbolom Rady Európy, prvej organizácie pre politickú 
spoluprácu, ktorá vznikla v Európe v období po 2. svetovej vojne. V záujme toho, aby sa 
zabránilo roztrieštenosti symbolov, ktoré namiesto toho, aby občanov zbližovali, by ich 
zmiatli a odohnali, sa Európska rada na zasadnutí v roku 1985 v Miláne1 rozhodla nasledovať 
príklad a spraviť z tejto vlajky, ktorá mala v tom období za sebou už takmer 30 rokov 
existencie, vlajku vtedajšieho Európskeho spoločenstva. Cieľom bolo dosiahnuť vyjadrenie 
dokonalosti, doplnkovosti a solidarity, ktoré by symbolizovalo jednotu Európy.

A tak si občania od roku 1986 zvykli vídať tmavomodrú vlajku s dvanástimi zlatými 
hviezdami a identifikovať ju ako vlajku svojej Európskej únie. Odvtedy sa vlajka používala s 
kolísavým, ale rastúcim úspechom na verejných európskych, ale aj národných, regionálnych a 
miestnych budovách, vo verejných inštitúciách a pri verejných ceremóniách (v niektorých 
členských štátoch je dokonca vyvesená popri národnej vlajke v národnom parlamente) ako 
identifikujúci symbol programov a aktivít Spoločenstva (napr. na vnútorných hraniciach 
medzi členskými štátmi, kde symbolizovala zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, alebo 
na oznamoch verejnosti o programoch verejných prác, ktoré spolufinancuje Únia atď.). 
Možno je to prekvapujúce, ale modrá vlajka s dvanástimi zlatými hviezdami sa preslávila aj 
                                               
1 Vlajka, hymna a Deň Európy prijala Európska rada na zasadnutí v júni 1985 v Miláne, a tým vyhovela 
návrhom obsiahnutým v Adonninovej správe výboru ad-hoc s názvom Európa občanov, ktorého rozhodnutie 
následne nadobudlo formálny charakter prostredníctvom rozhodnutia Rady z apríla 1986. Odo dňa 29. mája 
1986 začala európska vlajka viať na budovách európskych inštitúcií spoločne s národnými vlajkami vtedajších 
12 členských štátov Európskych spoločenstiev.
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za vonkajšími hranicami Únie ako symbol, ktorý sa obyvateľstvo v situáciách humanitárnych 
kríz alebo živelných pohrôm naučilo identifikovať ako útočisko poskytujúce mier, bezpečnosť 
a solidaritu.

Európska hymna

Práve Európska rada opäť ako prvá v roku 1972 vybrala za svoju oficiálnu hymnu Ódu na 
radosť vo verzii Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena, ktorú zložil v roku 1823, a 
textom podľa básne rovnakého názvu od Friedricha von Schillera z roku 1785. Len ťažko by 
sa našiel taký známy hudobno-poetický úryvok, ktorý by lepšie symbolizoval myšlienku 
európskej integrácie než táto óda na „jednotu ľudského rodu premenenú na predmet“ 
zdôraznená zvelebujúcou a vznešenou hudbou jedného zo skladateľov, ktorý najvýstižnejšie 
symbolizuje európskeho génia. Európske inštitúcie preto dobre spravili, keď nasledovali 
príklad Rady Európy a spravili s Ódy na radosť hymnu Európskej únie.

Deň Európy

Európske inštitúcie rýchlo pochopili potrebu vyhlásiť deň, ktorým by sa pripomínala 
integrácia Európy. Deň národného, občianskeho atď. sviatku má za bežných okolností dvojitú 
funkciu – na jednej strane pripomína identitu alebo hodnotu, ale na druhej strane vytvára, 
obnovuje danú identitu alebo hodnotu, ktorá sa tak opakovane potvrdzuje v budúcnosti. V 
roku 1962 inštitúcie Spoločenstva vybrali za svoj úradný sviatok 9. máj, ktorým sa pripomína 
Schumannova deklarácia, no len na úrovni zamestnancov inštitúcií. Rada Európy zase od roku 
1964 považuje 5. máj, kedy v roku 1949 vznikla, za deň Európy, ale tento dátum nikdy 
nenadobudol skutočne celoeurópske vyjadrenie. Neskôr sa Európska rada na zasadnutí v 
Miláne rozhodla sledovať odporučenia spomínanej Adonninovej správy a udeliť oslave 9. 
mája naozajstný verejný charakter, keďže ide o dátum, ktorý symbolizuje možno lepšie než 
akýkoľvek iný moment, kedy sa začal celý proces európskej integrácie. Postupne 9. máj 
prenikol mimo múry inštitúcií k bežným občanom prostredníctvom organizácie predstavení, 
výstav alebo podujatí, ako napríklad „dni otvorených dverí“, počas ktorých môžu európski 
občania navštíviť európske inštitúcie, ich zastupiteľstvá v členských štátoch, získať 
informačné a zábavné materiály atď., a tak sa pozvoľna stal dňom osláv Európanov. Jeho 
hlboký význam sa však v citovej pamäti Európanov skutočne zakorení až vtedy, ak samotné 
členské štáty spoja v tomto smere svoje sily a uznajú Deň Európy za skutočný celoeurópsky 
sviatok. 

Euro

Jednotná mena, aj keď ešte neplatí vo všetkých členských štátoch, samozrejme nemohla 
uniknúť tomu, aby sa svojím vstupom do obehu stala symbolom Európy, ktorá sa ešte buduje, 
a to nielen pre obyvateľov členských štátov, v ktorých sa už používa, ale zjavne aj v tretích 
krajinách, ktoré začínajú stotožňovať EÚ s eurom, rovnako ako stotožňujú USA s dolárom. 

Termín „euro“ bol vyhlásený na zasadnutí Európskej rady z decembra 1995 v Madride a 
nahradil termín „ECU“ uvedený v Maastrichtskej zmluve. Euro sa na finančných trhoch sa 
používa od januára 1999 a v obehu je od 1. januára 2002. Momentálne je úradnou menou v 15
členských štátoch po tom, ako ho prijalo Slovinsko a 1. januára 2008 aj Malta a Cyprus. 
Okrem toho je euro úradnou menou v štátoch ako Monako, Vatikán a San Maríno a de facto 
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platidlom v Andorre, Čiernej hore a tiež v Kosove.

Symbol eura je €, podľa písmena epsilon zo starej gréckej abecedy, a evokuje pôvod 
európskej civilizácie a prvého písmena názvu Európa, ku ktorému boli pridané dve paralelné 
priečne čiary , aby symbolizovalo stabilitu európskeho hospodárstva a novej meny. 

Heslo: „Zjednotení v rozmanitosti“

Najnovší z európskych symbolov, heslo, je výsledkom iniciatívy Európskeho parlamentu. Dňa 
4. mája 2000 na slávnostnom zasadnutí v rokovacej sále v Bruseli vtedajšia predsedníčka 
Nicole Fontaine oznámila konečný výsledok súťaže, na ktorej sa zúčastnilo 2200 škôl z 
vtedajších 15 členských štátov Európskej únie: „Jednota v rozmanitosti“. Európsky konvent 
neskôr toto slovné spojenie mierne pozmenil na „Zjednotení v rozmanitosti“. Je to vlastne 
dokonalá definícia podstaty európskeho projektu. 

Európska ústava a Lisabonská zmluva

Na návrh Európskeho konventu doplnila Európska rada, ktorá sa konala v Bruseli v júni 2004, 
text Európskej ústavy o článok (I-8) o symboloch Európskej únie:

Je známe, že proces ratifikácie Ústavnej zmluvy stroskotal. Počas rokovaní, ktoré sa obnovili 
v roku 2007 s cieľom vyjsť zo slepej uličky, do ktorej sa proces dostal po francúzskom a 
holandskom odmietnutí Ústavnej zmluvy, sa 27 členských štátov pod tlakom niektorých 
z nich rozhodlo popri ďalších zmenách textu Ústavnej zmluvy upustiť od ústavného 
charakteru a pološtátnych prvkov ústavy. Jednou z nepriamych obetí úsilia o dosiahnutie 
dohody sa tak stali symboly Únie, ktoré nová Lisabonská zmluva neprevzala. 

Reakcia EP

Je dosť diskutabilné, či by formálne uznanie vlajky, ktorú všetci Európania poznajú a ktorú 
doteraz uznávali národy krajín celého sveta, ktoré v nej hľadajú ochranu a bezpečnosť v 
krízových situáciách, úryvku skladby, ktorý si pospevujú všetci milovníci hudby, európskeho 
dňa osláv, meny, ktorú občania prinajmenšom 13 krajín už dennodenne používajú, alebo 
jedného hesla tak výstižného, ako je „Zjednotení v rozmanitosti“, mohlo predstavovať v 
podstate neprekonateľnú prekážku pre ratifikáciu novej zmluvy, ako to prehlásili niektoré 
vlády. 

Pravdou je, že tak ako tieto symboly neboli vytvorené zmluvami, tak ani tým, že nebudú 
zakotvené v zmluve, nestratia svoju povahu nositeľa hodnôt, na ktorých Európska únia stojí, a 
svoje uznanie či príťažlivosť u európskych občanov.

Na rozdiel od toho, ako niektorí zdanlivo usudzujú, skutočnosť, že nie sú zakotvené v zmluve, 
napokon nijakým spôsobom politicky ani právne nebráni tomu, aby ich európske inštitúcie 
naďalej používali ako doposiaľ, alebo ich používanie ešte rozšírili. Predovšetkým nič nebráni 
Európskemu parlamentu, aby pokračoval vo svojej priekopníckej úlohe, ktorú v tejto oblasti 
vždy plnil, a rozšíril a upravil používanie symbolov, najmä vlajky, hymny a hesla, v rámci 
svojej činnosti. 
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Európsky parlament si v skutočnosti veľmi skoro osvojil úlohu priekopníka v problematike 
symbolov Spoločenstva/Únie. Už krátko po prvých všeobecných priamych voľbách v roku 
1979 začal EP svoju činnosť v tejto oblasti, ktorá v roku 1983 vyústila do schválenia Van 
Hasselovej správy, ktorá vyzývala na uznanie vlajky Rady Európy ako vlajky Európskeho 
spoločenstva, „symbolu, s ktorým by sa Európske národy mohli stotožniť“. Po rozhodnutí 
Európskej rady v Miláne z roku 1985 sa EP k tejto téme vrátil v roku 1998 v Gamovej správe, 
ktorá zdôrazňovala význam symbolov v záujme „konsolidácie obrazu Spoločenstva v očiach 
voličov“ a podpory vyššej účasti na voľbách do EP. V tomto zmysle EP žiadal Komisiu o 
prijatie konkrétnych opatrení na podporu čo najširšieho možného používania európskej 
vlajky, napríklad jej vztýčením popri vlajkách členských štátoch na vonkajších a vnútorných 
hraniciach EÚ vo všetkých európskych obciach počas týždňa volieb do Európskeho 
parlamentu atď. 

Preto nie je prekvapením, že impulz na rozšírenie používania európskych symbolov v rámci 
svojho pôsobenia vychádza opäť z EP. To je zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je upraviť a posilniť 
používanie európskych symbolov v rámci činnosti Parlamentu, čo by mu tiež nemalo brániť v 
tom, aby vyzval ostatné európske inštitúcie, predovšetkým Komisiu, ktorá by mala skutočne 
využiť svoju právomoc iniciatívy na navrhnutie všeobecných opatrení v tomto zmysle, 
a orgánom členských štátov, aby v rámci svojich kompetencií takisto presadzovali používanie 
európskych symbolov. 

Nedávne vyhlásenie, ktoré sa 16 členských štátov1 rozhodlo priložiť k Lisabonskej zmluve 
v predvečer jej podpisu s cieľom znovu potvrdiť, že „vlajka predstavujúca kruh dvanástich 
zlatých hviezd na modrom pozadí, hymna vychádzajúca z „Ódy na radosť“ z Deviatej 
symfónie Ludwiga van Beethovena, heslo „Zjednotení v rozmanitosti“, euro ako mena 
Európskej únie a deň Európy 9. mája budú pre ne naďalej symbolmi spoločnej príslušnosti 
občanov k Európskej únii a ich spojenia s ňou“. 

V skratke možno povedať, že schválením týchto zmien a doplnení rokovacieho poriadku chce 
Európsky parlament vyslať európskym občanom jasné politické posolstvo: symboly Únie sú 
dôležité a je dobré ich používať na všetkých inštitucionálnych a spoločenských úrovniach a 
oblastiach, pretože predstavujú hodnoty, ktoré oživujú existenciu Únie, spájajú všetkých, ktorí 
žijú a pracujú v rámci jej hraníc, a pomáhajú tomu, aby bola vo svete známa ako symbol 
slobody, rozvoja a solidarity.

                                               
1 Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.
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