
8. Przypominają przy okazji kluczową rolę międzyinstytucjonalnej grupy ds. informacji (IGI), która 
stanowi dla instytucji forum wysokiego szczebla stymulujące polityczną dyskusję o działaniach informa
cyjno-komunikacyjnych poświęconych UE i pozwala przez to propagować synergię i komplementarność 
tych działań. W tym celu grupa IGI zbiera się zasadniczo dwa razy do roku pod wspólnym przewodnic
twem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, a w jej obradach uczestniczą 
jako obserwatorzy Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

Ramy współpracy 

Wspomniane trzy instytucje zamierzają współpracować na następujących zasadach: 

9. Wszystkie trzy instytucje szanują indywidualną odpowiedzialność każdej z instytucji UE oraz każdego 
z jej państw członkowskich za swoją strategię komunikacyjną i swoje priorytety komunikacyjne, pragną 
jednak na forum IGI co roku uzgadniać określoną liczbę wspólnych priorytetów komunikacyjnych. 

10. Priorytety te opierać się będą na priorytetach komunikacyjnych, które zostaną wyłonione przez 
instytucje i organy UE w ramach własnych procedur wewnętrznych, oraz będą w stosownych przypadkach 
uzupełniać strategiczne zamierzenia i starania państw członkowskich w tej dziedzinie odpowiednio do 
oczekiwań obywateli. 

11. Wspomniane trzy instytucje oraz państwa członkowskie będą się starały propagować odpowiednie 
wsparcie na rzecz informowania o uzgodnionych priorytetach. 

12. Służby odpowiedzialne za działania komunikacyjne w państwach członkowskich i instytucjach UE 
powinny nawiązać wzajemne kontakty — w razie potrzeby w ramach odpowiednich rozwiązań administ
racyjnych — tak by wspólne priorytety komunikacyjne i inne działania związane z komunikacją 
w sprawach UE były z powodzeniem realizowane. 

13. Zachęca się instytucje i państwa członkowskie, aby się nawzajem powiadamiały o innych działaniach 
komunikacyjnych dotyczących UE, a zwłaszcza o sektorowych działaniach komunikacyjnych planowanych 
przez instytucje i organy, jeżeli wynikiem tych działań są kampanie informacyjne w państwach członkow
skich. 

14. Komisja proszona jest o składanie pozostałym instytucjom UE na początku każdego roku spra
wozdań na temat najważniejszych osiągnięć w realizacji wspólnych priorytetów komunikacyjnych za 
poprzedni rok. 

15. Niniejsza deklaracja polityczna została podpisana w dniu [data]. 

Wykorzystanie przez Parlament symboli Unii Europejskiej 

P6_TA(2008)0472 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie dodania do Regulaminu 
Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego wykorzystania przez Parlament symboli Unii 

Europejskiej (2007/2240(REG)) 

(2010/C 9 E/12) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrzą
dowej ( 1 ), w szczególności jej ust. 23, 

— uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 12 września 2007 r.,
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— uwzględniając znaczenie symboli dla ponownego złączenia obywateli z Unią Europejską i budowania 
europejskiej tożsamości, która dopełnia tożsamości narodowe państw członkowskich, 

— uwzględniając fakt, że symbole są używane przez wszystkie instytucje europejskie od ponad 30 lat 
i zostały formalnie zatwierdzone przez Radę Europejską w 1985 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0347/2008), 

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany; 

2. postanawia, że zmiana wejdzie w życie następnego dnia po jej przyjęciu; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji. 

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKA 

Poprawka 1 

Regulamin Parlamentu Europejskiego 
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 pochodzący z „Ody do radości” z IX Symfonii 
Ludwiga van Beethovena; 

— dewizę brzmiącą: „Zjednoczona w różnorodności”. 

2. Parlament obchodzi Dzień Europy 9 maja. 

3. Flaga podnoszona jest we wszystkich budynkach Parla
mentu i z okazji oficjalnych wydarzeń. Flaga wywieszana jest 
we wszystkich salach posiedzeń Parlamentu. 

4. Hymn odgrywany jest przed każdym posiedzeniem inau
guracyjnym oraz na innych uroczystych posiedzeniach, 
w szczególności na powitanie głów państw lub szefów rządów 
bądź na powitanie nowych posłów po rozszerzeniu Unii. 

5. Dewizę umieszcza się na oficjalnych dokumentach Parla
mentu. 

6. Prezydium rozważy dalsze przypadki używania symboli 
w Parlamencie. Prezydium określa szczegółowe przepisy doty
czące wprowadzenia w życie niniejszego artykułu. 

( 1 ) Szczyt Rady Europejskiej w Mediolanie w dniach 28 i 29 czerwca 1985 r.
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