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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att i Europaparlamentets arbetsordning införa en ny artikel 202a om parlamentets 
användning av unionens symboler
(2007/2240(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen1, särskilt punkt 23,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 12 september 2007,

– med beaktande av den betydelse som symboler har för att knyta medborgarna till 
Europeiska unionen och bygga upp en europeisk identitet som kompletterar 
medlemsstaternas nationella identiteter,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft dagen efter det att den 
antagits.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Avdelning XIII: Diverse bestämmelser, artikel 202a (ny)

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet ska erkänna och ansluta 
sig till följande symboler för unionen:
– flaggan, som föreställer en cirkel av 
tolv gula stjärnor på blå botten,
– hymnen, som är hämtad från Hymn till 
glädjen i Ludwig van Beethovens 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0328.
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nionde symfoni,
– mottot, som är ”förenade 
i mångfalden”.
2. Parlamentet ska fira Europadagen 
den 9 maj.
3. Flaggan ska hissas i alla parlamentets 
fastigheter och vid officiella 
arrangemang.
4. Hymnen ska spelas vid varje 
konstituerande sammanträdes öppnande 
och vid övriga högtidliga 
plenarsammanträden, särskilt för att 
välkomna stats- eller regeringschefer eller 
för att hälsa nya ledamöter i samband 
med en utvidgning.
5. Mottot ska återges på parlamentets 
officiella handlingar.
6. Presidiet ska fastställa detaljerade 
bestämmelser för genomförandet av 
denna artikel.

Or. pt
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MOTIVERING

Symboler i den sociala och politiska kommunikationsprocessen

Symboler utgör en väsentlig del i varje kommunikationsprocess, inte minst då det handlar om 
allmänhetens identifiering av eller med en given samhällsgrupp eller sammanslutning, 
inklusive en politisk organisation. Faktiskt kan symboler spela en avgörande roll för 
allmänhetens känslomässiga anknytning till sådana organisationer. Flaggor, emblem, hymner, 
motton, färger och symboler av annat slag är därför mycket viktiga när det gäller att hos 
allmänheten vinna igenkännande och erkännande för en mänsklig sammanslutning av något 
slag, oavsett om den bygger på politisk, etnisk, kulturell, idrottsmässig eller någon annan form 
av tillhörighet. De är därmed avgörande för allmänhetens identifiering med sådana 
sammanslutningar. Symboler förmedlar en känslomässig bild av de värden som ligger till 
grund för den sammanslutning som de representerar och bidrar till att göra abstrakta idéer 
begripliga och att föra sammanslutningarna som de representerar närmare medborgarna – och 
därmed legitimera dem.

Denna erfarenhet, som alla våra länder, regioner, kyrkor, partier, medborgarorganisationer, 
fackföreningar, fotbollsklubbar osv. delar, är lika relevant på EU-nivå. Det är därför inte 
förvånande att de europeiska gemenskaperna, alltsedan de bildades och sedermera även 
Europeiska unionen har arbetat med att ta fram symboler för sig själv som allmänheten kan 
identifiera sig med.

Europaflaggan

Europaflaggan är den mörkblå flagga med cirkel av tolv gula femuddiga stjärnor som sedan 
1955 har tjänat som symbol för Europarådet, den första politiska samarbetsorganisation som 
upprättades i Europa efter andra världskrigets slut. För att undvika ett virrvarr av olika 
symboler, vilket skulle kunna förvirra och stöta bort medborgarna istället för att föra dem 
närmare varandra, beslutade Europeiska rådet vid sitt möte i Milano 19851 att följa detta 
exempel och välja denna flagga, som då redan varit i bruk i snart 30 år, för vad som då var 
Europeiska gemenskapen. Flaggan skulle symbolisera perfektion, komplementaritet och 
solidaritet – och därmed europeisk enhet.

Sedan 1986 har Europas medborgare vant sig vid att se den mörkblå flaggan med tolv gula 
stjärnor, och att identifiera den med EU. Sedan dess har flaggan hissats, med skiftande men 
växande framgång, vid såväl europeiska som nationella, regionala och lokala 
myndighetsbyggnader, vid offentliga institutioner och i ceremonier. (I vissa medlemsstater 
hänger den sida vid sida vid nationsflaggan i det nationella parlamentet.) Den tjänar som en 
identifierbar symbol för gemenskapsprogram och -åtgärder (exempelvis vid inre gränser 
mellan medlemsstater, som symbol för avskaffandet av inre gränser, eller i 
informationsmaterial till allmänheten om offentliga anläggningsarbeten som medfinansierats 
med EU-medel, osv.). Kanske något förvånande har den blåa flaggan med tolv gula stjärnor 
                                               
1 Europeiska rådet antog vid sitt möte i Milano i juni 1985 flaggan, hymnen och mottot på förslag som 
presenterades i Adonnino-betänkandet, framlagt av det tillfälliga utskottet om folkets Europa. Beslutet 
formaliserades senare genom ett rådsbeslut från april 1986. Sedan 29 maj 1986 hissas Europaflaggan vid 
EU-institutionernas byggnader, tillsammans med nationalflaggorna för vad som ursprungligen var de 
tolv medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna.
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även blivit känd bortom unionens yttre gränser, och för människor i länder som drabbats av 
humanitära kriser eller naturkatastrofer har den blivit en symbol för fred, trygghet och 
solidaritet.

Europahymnen

Det var också Europarådet som 1972 var först med att anta ”Till glädjen” som sin officiella 
hymn. Stycket är hämtat ur Ludwig van Beethovens nionde symfoni från 1823 och är en 
musiksättning till Friedrich von Schillers dikt med samma namn från 1785. Det vore svårt att 
finna ett annat, lika välkänt musik- och diktverk som bättre kunde symbolisera tanken om 
europeisk integration än denna hyllning till ”människosläktets enighet upphöjd till subjekt”, 
uppburen av en storslagen och triumferande tonsättning av en kompositör som i sig är en av 
de främsta sinnebilderna för Europas skapandekraft. De europeiska institutionerna gjorde 
därför rätt då de valde att följa Europarådets exempel och utse ”Till glädjen” till Europahymn.

Europadagen

EU-institutionerna var också snabba att inse att det måste till en särskild högtidsdag för att fira 
Europas integrering. Nationella helgdagar och officiella fridagar har i allmänhet den dubbla 
funktionen att högtidlighålla en minnesvärd identitet eller värde och samtidigt bekräfta och 
stärka denna identitet eller värde inför framtiden. År 1962 valde gemenskapens institutioner 
den 9 maj, årsdagen för Schumandeklarationen, som officiell märkesdag. Detta berörde dock 
endast den egna personalen. Sedan 1964 har Europarådet för egen del betraktat den 5 maj –
dagen det bildades år 1949 – som Europadag men det slog aldrig riktigt igenom i Europa. Då 
Europeiska rådet många år senare mötte i Milano beslutade det att följa Adonninorapportens 
rekommendation att officiellt fira den 9 maj, det datum som kanske allra bäst symboliserar det 
ögonblick då hela den europeiska integrationsprocessen inleddes. Sedan dess har firandet av 
den 9 maj gradvis börjat sprida sig från institutionerna och ut i det omgivande samhället i 
samband med att man anordnat utställningar, visningar och evenemang, bl.a. i form av 
besöksdagar då institutionerna och deras kontor och byråer i medlemsstaterna öppnar sina 
dörrar för medborgarna och delar med sig av material till information och underhållning osv. 
På detta sätt är datumet på väg att vinna erkännande som märkesdag för alla 
Europamedborgare. Dess djupare innebörd kan dock endast komma att förankras 
känslomässigt hos medborgarna om medlemsstaterna själva medverkar till detta genom att 
erkänna den som en allmän europeisk helgdag.

Euron

Även om den gemensamma valutan ännu inte satts i omlopp i samtliga medlemsstater var det 
oundvikligt att den skulle bli till en symbol för Europas integrering, inte bara för människorna
i länderna som använder den men helt uppenbart också för människor i tredje länder där man
har börjat identifiera EU med euron på samma sätt som man identifierar Förenta staterna med 
dollarn.

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Madrid i december 1995 att ersätta termen ”ecu”, 
som är den benämning som används i Maastrichtfördraget, med ”euro”. Euron har använts på 
finansmarknaderna sedan januari 1999 och är i omlopp sedan 1 januari 2002, och med
Slovenien och, sedan den 1 januari 2008, Malta och Cypern är det officiell valuta i femton 
medlemsstater. Euron är dessutom officiell valuta i Monaco, Vatikanstaten och San Marino 
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och är de facto den myntenhet som används i Andorra, Montenegro och Kosovo.

Symbolen för euron är € som inspirerats av den grekiska bokstaven epsilon, till minne av den 
europeiska civilisationens ursprung och den första bokstaven i namnet ”Europa”. De två 
parallella tvärstrecken ska symbolisera den europeiska ekonomins och den nya valutans 
stabilitet.

Mottot ”förenade i mångfalden”

Mottot, det nyaste av unionens symboler, kom till på parlamentets initiativ. Vid ett formellt 
plenum i Bryssel den 4 maj 2000 redogjorde dåvarande talmannen Nicole Fontaine för det 
vinnande bidraget i en tävling där 2 200 skolor i de 15 dåvarande medlemsstaterna medverkat:
”förening i mångfalden”. Europeiska konventet ändrade detta med lätt hand till ”förenade i 
mångfalden”, en formulering som närmast perfekt uttrycker vad det europeiska projektet går 
ut på.

Europeiska konstitutionen och Lissabonfördraget

Vid sitt möte i Bryssel i juni 2004 införde Europeiska rådet, på förslag av 
Europeiska konventet, en artikel (I-8) om Europeisk unionens symboler i 
Europeiska konstitutionen.

Som bekant avbröts ratificeringen av konstitutionsfördraget. Under de förhandlingar som 
2007 återupptogs för att komma ur det dödläge som uppstod efter de franska och 
nederländska nejrösterna valde de 27 EU-länderna, efter påtryckningar från vissa 
medlemsstater, att – utöver andra ändringar i texten – överge det konstitutionella synsättet och 
de ”regeringsformsliknande” delarna i konstitutionen. Hänvisningarna till unionens symboler 
kom därmed med bland de textavsnitt som offrades i ansträngningarna att nå en ny 
överenskommelse, och kom därför inte med i det nya Lissabonfördraget.

Europaparlamentets reaktion

Det är tveksamt om ett formellt erkännande av en flagga som alla européer känner igen och 
som faktiskt vunnit erkännande hos människor världen över, som i den ser en symbol för 
skydd och trygghet i krissituationer, av ett musikstycke som nynnas av musikälskare, av en 
europeisk helgdag, av en valuta som medborgarna i minst 13 länder använder varje dag, eller 
av ett så passande motto som ”förenade i mångfalden”, verkligen skulle kunna utgöra det 
oöverstigliga hinder för ratificeringen av det nya fördraget som vissa regeringar har velat 
utmåla.

Men eftersom de inte skapades genom fördragen kommer dessa symboler heller inte upphöra 
att fungera som sinnebilder för de värden som EU bygger på, eller inte längre kännas igen
eller erkännas av Europas medborgare, bara för att det inte stadgas om dem i något fördrag.

Det faktum att dessa symboler varken är politiskt eller rättsligt förankrade i fördraget hindrar 
dock inte – i motsatts till vad många tycks mena – institutionerna från att fortsätta att använda 
dem på samma sätt som hittills – eller till och med i större omfattning. Och det hindrar i 
synnerhet inte parlamentet från att fortsatt bana väg i detta hänseende genom att i sin 
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verksamhet etablera och utveckla användningen av dessa symboler, i synnerhet flaggan, 
hymnen och mottot.

När det gällde att främja användningen av gemenskapens/unionens symboler var parlamentet 
mycket tidigt framme. Parlamentet började arbeta med dessa frågor redan efter de första 
direkta Europavalen 1979. Dessa ansträngningar mynnade ut i Van Hassel-betänkandet från 
1983 i vilket parlamentet krävde att Europarådets flagga erkändes som Europeiska
gemenskapens flagga – en symbol som Europas folk kan identifiera sig med. Efter ett beslut 
som Europeiska rådet fattade vid sitt möte i Milano 1985 återvände parlamentet till denna 
fråga 1998 med Gama-betänkandet vari det underströk symbolernas betydelse när det gäller 
att stärka bilden av gemenskapen i väljarnas ögon och uppmuntra till större deltagande i 
Europaval. Parlamentet uppmanade i detta syfte kommissionen att vidta konkreta åtgärder för 
att se till att Europaflaggan används så ofta som möjligt, exempelvis genom att hissa den 
tillsammans med medlemsstaternas flaggor vid EU:s inre och yttre gränser, i unionens 
samtliga kommuner under veckan för Europaval, osv.

Det ägnar därför inte att förvåna att det återigen är parlamentet som försöker se till, som led i 
sin verksamhet, att de europeiska symbolerna används i större utsträckning. Detta är 
bakgrunden till föreliggande förslag om att införa ändringar i parlamentets arbetsordning som 
gör det möjligt att reglera och stärka dess användning av unionens symboler i sin verksamhet. 
Samtidigt låter det sig inte hindras från att uppmuntra övriga EU-institutioner, särskilt 
kommissionen – som det anser bör utnyttja sin initiativrätt för att föreslå allmänna åtgärder 
härvidlag – liksom medlemsstaternas myndigheter att, likt parlamentet, inom sina respektive 
befogenhetsområden främja användningen av unionens symboler.

Den förklaring som sexton EU-medlemmar1 kvällen före undertecknandet beslutade att bifoga 
Lissabonfördraget bekräftar att ”flaggan som föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå 
botten, hymnen som är hämtad från Hymn till glädjen i Ludwig van Beethovens nionde 
symfoni, mottot Förenade i mångfalden, euron som Europeiska unionens valuta och 
Europadagen den 9 maj även i fortsättningen för dem kommer att vara symboler för 
medborgarnas gemensamma tillhörighet till Europeiska unionen och deras anknytning till 
denna”.

Sammanfattningsvis vill parlamentet, genom att anta detta förslag till ändring i sin 
arbetsordning, tydlig signalera för Europas medborgare att unionens symboler är viktiga och 
att det är värt att använda dem på alla nivåer och på alla institutionella och sociala områden, 
eftersom de representerar de värden som utgör själva grunden för EU:s existens, förenar alla 
som bor och arbetar inom dess gränser och tjänar att identifiera den inför omvärlden som ett 
riktmärke för frihet, utveckling och solidaritet.

                                               
1 Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, 
Österrike, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien.
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