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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vključitvi novega člena 202a o tem, kako Parlament uporablja simbole Unije v 
poslovnik Parlamenta
(2007/2240(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference1, 
zlasti odstavka 23,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 12. septembra 2007,

– ob upoštevanju pomena simbolov za ponovno povezovanje državljanov z Evropsko unijo 
in za oblikovanje evropske identitete, ki dopolnjuje nacionalne identitete držav članic,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2007),

1. sprejema sklep o spremembi svojega poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju;

2. se odloči, da bo sprememba začela veljati prvi dan po njenem sprejetju;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Sedanje besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe1
Naslov XIII, druge določbe, člen 202 (a) (novo)

Člen 202 (a)
Simboli Unije

1. Parlament prizna in prevzame 
naslednje simbole Unije:
– zastavo, na kateri je upodobljen krog 
dvanajstih zlatih zvezd na modri podlagi;
– himno, katere osnova je Oda radosti iz 
Devete simfonije Ludwiga van Beethovna;
– geslo „Združena v raznolikosti“.
2. Parlament praznuje dan Evrope 9. 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0328.
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maja.
3. Zastava se izobesi v vseh stavbah 
Parlamenta in ob uradnih dogodkih.
4. Himna se predvaja ob začetku vsake 
ustanovne seje in na drugih slovesnih 
sejah, zlasti v dobrodošlico voditeljem 
držav ali vlad ali v pozdrav novim 
poslancem po širitvah.
5. Geslo se natisne na uradne dokumente 
Parlamenta.
6. Predsedstvo določi podrobne določbe za 
izvajanje tega člena.
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OBRAZLOŽITEV

Simboli v družbenem in političnem komunikacijskem procesu

Simboli so pomembni sestavni deli vsakega komunikacijskega procesa, zlasti v povezavi s 
procesom, v katerem javnost prepoznava družbene skupine ali organizacije, vključno s 
političnimi telesi, in se z njimi identificira. Simboli so vsekakor lahko odločilen dejavnik za 
čustveno navezanost javnosti na te organizacije. Zastave, grbi, himne, slogani, barve in druge 
vrste simbolov so torej ključnega pomena za to, da bo javnost priznala kakršno koli človeško 
organizacijo, najsibo politična, etnična, kulturna, športna itd., in pomembno vplivajo na 
identifikacijo javnosti s temi organizacijami. Simboli nosijo čustveno podobo temeljnih 
vrednot organizacij, ki jih predstavljajo, nastopajo v vlogi razlagalcev abstraktnih idej, 
omogočajo lažjo komunikacijo in sodelovanje ter pomagajo pri približevanju organizacij, ki 
jih simbolizirajo, državljanom in tako prispevajo k njihovi legitimnosti.

Ta izkušnja, ki si jo delijo vse naše države, regije, cerkve, stranke, organizacije civilne 
družbe, sindikati, nogometni klubi itd., velja tudi na ravni EU, zato ni presenetljivo, da so si 
Evropske skupnosti in kasneje Evropska unija vse od svojega začetka prizadevale poiskati 
simbole, s katerimi bi se javnost lahko identificirala.

Evropska zastava

Zastava Evropske unije je temno modra zastava s krogom 12 peterokrakih zlatih zvezd, ki je 
od leta 1955 simbol Sveta Evrope, prve organizacije za politično sodelovanje, ustanovljene v 
Evropi po svetovni vojni. Za preprečitev razpršenosti na različne simbole, ki bi lahko zmedla 
državljane in jim jih oddaljila namesto približala, se je Evropski svet v Milanu leta 19851

odločil, da bo sledil temu zgledu in to zastavo, ki je takrat obstajala že 30 let, določil za 
zastavo takratne Evropske skupnosti. Zastava naj bi predstavljala popolnost, 
komplementarnost in solidarnost ter tako simbolizirala enotnost Evrope.

Evropski državljani so od leta 1986 navajeni, da temno modro zastavo z 12 zlatimi zvezdami 
vidijo in prepoznavajo kot zastavo svoje Evropske unije. Zastava se od takrat različno, a 
čedalje bolj uspešno uporablja v evropskih, državnih, regionalnih in lokalnih javnih stavbah, 
javnih institucijah in na prireditvah (v nekaterih državah članicah je skupaj z državno zastavo 
razvita celo v parlamentu) kot simbol, ki predstavlja programe in ukrepe Skupnosti (npr. na 
notranjih mejah med državami članicami, kjer simbolizira odpravo nadzora na notranjih 
mejah, ali na informacijah za javnost o programih javnih del, ki jih sofinancira Unija, itd.). 
Modra zastava z 12 zlatimi zvezdami je, morda presenetljivo, postala prepoznavna tudi preko 
zunanjih meja Unije in je simbol, ki za prebivalstvo, ki so ga prizadele humanitarne krize ali 
naravne katastrofe, predstavlja območje miru, varnosti in solidarnosti.

                                               
1 Evropski svet v Milanu junija 1985 je zastavo, himno in dan Evrope sprejel na pobudo iz Adonninovega 
poročila ad hoc odbora za Evropo narodov, kar je bilo nato aprila 1986 dokončno potrjeno s sklepom Sveta. 
Evropska zastava je od 29. maja 1986 skupaj z zastavami takratnih 12 držav članic Evropskih skupnosti 
izobešena v stavbah evropskih institucij.



PE398.505v01-00 6/8 PR\703557SL.doc

SL

Evropska himna

Zopet je bil Svet Evrope tisti, ki je leta 1972 za svojo uradno himno prvi sprejel Odo radosti iz 
Devete simfonije Ludwiga van Beethovna, ki je bila uglasbena leta 1823 na podlagi pesmi z 
istim naslovom Friedricha von Schillerja iz leta 1785. Težko bi bilo najti tako zelo znano 
glasbo in poezijo, ki bi bolje ponazarjala idejo evropskega združevanja kot ta oda 
„poosebljeni enotnosti človeške vrste“, privzdignjena z radostno in dostojanstveno glasbo 
skladatelja, ki je eden izmed največjih simbolov evropske ustvarjalnosti. Evropske institucije 
so zato ravnale prav, ko so po zgledu Sveta Evrope „Odo radosti“ izbrale za himno Evropske 
unije.

Dan Evrope

Prav tako so evropske institucije so hitro zaznale potrebo po dnevu za počastitev spomina na 
evropsko združevanje. Na splošno imajo državni in civilni prazniki dvojno funkcijo, in sicer 
da obujajo spomin na identiteto ali vrednoto, ki se je takrat spominjamo, hkrati pa ustvarjajo 
in obnavljajo to isto identiteto ali vrednoto, ki tako dobi ponovno potrditev za prihodnost. 
Institucije Skupnosti so 9. maj, dan Schumanove deklaracije, izbrale za svoj uradni praznik 
leta 1962, vendar velja le za njihovo osebje. Svet Evrope je leta 1964 za dan Evrope izbral 5. 
maj, dan njegove ustanovitve leta 1949, vendar to nikoli ni imelo pravega evropskega učinka. 
Kasneje se je Evropski svet v Milanu odločil, da bo sledil priporočilom iz Adonninovega 
poročila in priredil javno počastitev spomina na 9. maj, dan, ki verjetno najbolje simbolizira 
trenutek, ko se je začel celoten proces evropskega združevanja. 9. maj iz institucij postopno 
prehaja na plan z organizacijo predstav, razstav in dogodkov, kot je dan odprtih vrat, ko lahko 
državljani obiščejo evropske institucije in njihove pisarne v državah članicah, dobijo 
informacijsko in razvedrilno gradivo itd., in tako korak za korakom postaja praznik evropskih 
državljanov. Njegov globlji pomen pa se bo v čustveni spomin evropskih državljanov zares 
vtisnil le, če si bodo za to skupaj prizadevale same države članice in dan Evrope priznale za 
pravi evropski praznik.

Euro

Jasno je, da je bil skupni valuti, kljub temu, da vanjo še niso vključene vse države članice, 
zagotovljen uspeh, da postane simbol evropskega projekta, ko je prišla v obtok, in sicer ne le 
za prebivalstvo držav članic, v katerih je bila uvedena, ampak precej očitno tudi za 
prebivalstvo tretjih držav, ki je začelo EU povezovati z eurom na enak način kot ZDA z 
dolarjem.

Izraz „euro“, ki ga je sprejel Evropski svet v Madridu decembra 1995, je nadomestil izraz 
„ECU“ iz Maastrichtske pogodbe. Euro se na finančnih trgih uporablja od januarja 1999 in je 
v obtoku od 1. januarja 2002. Ko se je euroobmočju pridružila Slovenija, 1. januarja 2008 pa 
še Malta in Ciper, je euro postal uradna valuta 15 držav članic. Euro je tudi uradna valuta 
držav, kot so Monako, Vatikan in San Marino, kot de facto valuta pa se uporablja v Andori, 
Črni gori in na Kosovu.

Simbol za euro je €. Navdihuje ga črka epsilon iz starogrške abecede, ki obuja spomin na 
začetek evropske civilizacije in je prva črka v imenu „Evropa“. Dodani sta ji dve vzporedni 
vodoravni črti, ki naj bi simbolizirali stabilnost evropskega gospodarstva in nove valute. 
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Geslo „Združena v raznolikosti“

Geslo je najmlajši evropski simbol in izhaja iz pobude Evropskega parlamenta. Takratna 
predsednica Nicole Fontaine je 4. maja 2000 na formalnem zasedanju v bruseljski sejni 
dvorani razglasila končni rezultat natečaja, v katerem je sodelovalo 2200 šol v 15 državah 
članicah, ki so takrat sestavljale Evropsko unijo: „enotnost v različnosti“. To besedno zvezo je 
rahlo spremenila Evropska konvencija in tako je nastalo geslo „združena v raznolikosti“, ki jo 
lahko razumemo kot odlično opredelitev bistva evropskega projekta.

Evropska ustava in lizbonska pogodba

Evropski svet v Bruslju junija 2004 je na predlog Evropske konvencije v evropsko ustavo 
vključil člen (I-8) o simbolih Evropske unije.

Postopek ratifikacije ustavne pogodbe je, kot vemo, propadel. Na pogajanjih, ki so se 
ponovno začela v letu 2007 in so bila namenjena iskanju izhoda iz slepe ulice, v kateri se je 
znašel postopek ratifikacije po francoski in nizozemski zavrnitvi, se je sedemindvajseterica 
pod pritiskom nekaterih držav članic odločila, da bo pri spremembah besedila med drugim 
opustila ustavni vidik in tiste elemente ustave, ki so na videz spominjali na državo. Simboli 
Unije so tako postali ena izmed „nenamernih žrtev“ prizadevanj za dosego dogovora, saj niso 
bili vključeni v novo lizbonsko pogodbo.

Odziv Evropskega parlamenta

Postavlja se vprašanje, ali bi formalno priznanje zastave, ki jo poznajo vsi Evropejci in ki jo 
dejansko poznajo prebivalci držav z vsega sveta, ki v njej vidijo zagotovitev zaščite in 
varnosti v kriznih razmerah; glasbe, ki si jo mrmrajo vsi ljubitelji glasbe; evropskega 
praznika; valute, ki jo vsak dan že uporabljajo državljani najmanj 13 držav; oziroma tako
primernega gesla, kot je „združena v raznolikosti“, dejansko predstavljalo – po zatrjevanju 
nekaterih vlad – nepremostljivo oviro za ratifikacijo nove pogodbe.

Vendar simboli – ravno zato, ker niso bili ustanovljeni s pogodbami, – zaradi svoje odsotnosti
v pogodbi ne bodo izgubili svoje vloge nosilcev vrednot, na katerih temelji Evropska unija, ali 
svojega priznanja/privlačnosti, ki so ga/je deležni med evropskimi državljani.

Dejstvo, da simboli niso vključeni v pogodbo, v nasprotju s prepričanjem nekaterih ljudi 
institucijam niti politično niti pravno ne preprečuje, da bi jih še naprej uporabljale, kot so to 
počele do sedaj, ali pa njihovo uporabo še okrepile. Še zlasti to ne preprečuje Evropskemu 
parlamentu, da bi na tem področju nadaljeval z utiranjem poti ter krepitvijo in urejanjem 
uporabe simbolov, zlasti zastave, himne in gesla, v okviru svojih dejavnosti.

Evropski parlament je na področju simbolov Skupnosti/Unije začel utirati pot že zelo zgodaj. 
Z delom na tem področju je začel takoj po prvih splošnih neposrednih volitvah leta 1979, ki je 
privedlo do sprejetja Van Hasselovega poročila leta 1983, v katerem je pozval k priznanju 
zastave Sveta Evrope za zastavo Evropske skupnosti – „simbol, s katerim se lahko evropski 
narodi identificirajo“. Po sklepu Evropskega sveta v Milanu 1985 je Evropski parlament to 
temo ponovno obravnaval v Gaminem poročilu, v katerem je poudaril pomen simbolov za 
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„utrjevanje podobe Skupnosti v očeh volivcev“ in spodbujanje večje udeležbe na evropskih 
volitvah. Evropski parlament je v ta namen pozval Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe za 
spodbujanje najširše možne uporabe evropske zastave, npr. za njeno izobešanje poleg zastav 
držav članic na zunanjih in notranjih mejah EU, v vseh evropskih občinah v tednu evropskih 
volitev itd.

Zato ni presenetljivo, da je ravno Evropski parlament tisti, ki je spet dal zagon večji rabi 
evropskih simbolov v okviru svojih dejavnosti. Cilj tega predloga za spremembo Poslovnika 
Evropskega parlamenta je torej ureditev in krepitev rabe evropskih simbolov pri svojih 
dejavnostih, kar bi lahko prepričalo tudi druge evropske institucije, zlasti Komisijo – ki bi 
morala svojo pristojnost za dajanje pobud uporabiti za predlog splošnih ukrepov na tem 
področju – ter oblasti držav članic, da se pridružijo spodbujanju rabe evropskih simbolov v 
okviru svojih pristojnosti.

Nedavna izjava, ki se jo je 16 držav članic EU1 odločilo priložiti lizbonski pogodbi na 
predvečer slovesnega podpisa, potrjuje, da „zastava s krogom z dvanajstimi zlatimi zvezdami 
na modri podlagi, himna, ki izvira iz „Ode radosti“ iz Devete simfonije Ludwiga van 
Beethovna, geslo „Združena v raznolikosti“, euro kot valuta Evropske unije in dan Evrope 9. 
maja za njih ostajajo simboli, ki izražajo smisel skupnosti ljudi v Evropski uniji in njihovo 
pripadnost le-tej“.

Skratka, s sprejetjem tega predloga spremembe k svojemu poslovniku želi Evropski parlament 
poslati evropskim državljanom jasno politično sporočilo: simboli EU so pomembni, njihova 
uporaba je vredna truda na vseh ravneh in na vseh institucionalnih in družbenih področjih, saj 
predstavljajo vrednote, ki navdihujejo obstoj Unije, združujejo vse, ki živijo in delajo znotraj 
njenih meja, in jo v svetu predstavljajo kot vzor svobode, razvoja in solidarnosti.

                                               
1 Belgija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Španija, Italija, Ciper, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Avstrija, 
Portugalska, Romunija, Slovenija, in Slovaška.
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