
Az Európai Unió zászlaja
Az Európa Tanács által 1955-ben elfogadott kék alapú, tizenkét csillagos zászló 1986. május 26-ától az Európai Unió
hivatalos zászlaja. Az Európa népeit jelképezô csillagok az egység jeleként kört alkotnak. Az óra számlapjának megfelelô
elrendezés, a változatlan tizenkettes szám a tökéletesség és a teljesség szimbóluma. Mivel a csillagok száma nem a
tagországok számát jelenti, a zászlót az elkövetkezendô bôvítések alkalmával nem módosítják. Emellett minden
tagország megôrzi saját zászlaját.

Az európai himnusz
Az Európai Unió állam- és kormányfôi az Európai Tanács 1985-ös milánói ülésén Ludwig van Beethoven IX. szim-
fóniájának negyedik tételébôl az Örömódát fogadták el európai himnusznak. Emellett minden tagország megôrzi saját
nemzeti himnuszát. A közös himnusznak hivatalosan elfogadott szövege nincs.

Euró, az egységes valuta
1999. január 1-jén az euró lett az egységes európai valuta. Az euró bankjegyek és érmék 2002. január 1-jétôl kerültek
forgalomba. Az euró logót a görög epszilon (ez a kultúra az európai civilizáció közös bölcsôje) és az Európa szó elsô
betûje nyomán alkották meg. A két párhuzamos vonal az euró stabilitását jelképezi.

Európa Nap
Az Európai Unió minden országában május 9-én ünneplik az Európa Napot, az európai integráció fôállomását, annak
emlékére, hogy Robert Schuman, francia külügyminiszter – Jean Monnet, az akkori Francia Tervintézet vezetôjének
ösztönzésére – 1950. május 9-ei nyilatkozatában javasolta az elsô és második világháborúban egymás ellen harcoló euró-
pai országoknak, hogy szén- és acéltermelésüket vonják közös irányítás alá más európai országok felé is nyitott
szervezet keretein belül. „Európát nem lehet egy csapásra felépíteni, sem általánosan integrálni. Konkrét meg-
valósításokra van szükség, de mindenekelôtt a tényleges szolidaritást kell megteremteni. Az európai nemzetek össze-
fogásához szükség van arra, hogy Franciaország és Németország között megszûnjön az évszázados ellentét.”
Hat ország válaszolt a felhívásra, és 1951. április 18-án Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és
Olaszország aláírta az elsô Szén- és Acélközösséget (ECSC) létrehozó Párizsi Szerzôdést.

Jelmondat
2000. május 4-e óta Európának jelmondata is van. Egy verseny alapján, amelyen 80.000 10-20 év közötti európai fiatal
vett részt, az Európai Unió valamennyi tagállamából egy-egy jelentôs személyiséget magában foglaló európai zsûri a
beérkezett javaslatok közül a következô jelmondatot választotta: „Egység a sokféleségben”.

Hasznos olvasmányok:
Une idée neuve pour l’Europe (La déclaration Schuman – 1950-2000). (német nyelven is) Az Európai Tájékoztatási
Központban beszerezhetô ingyenes kiadvány.

Forrás: „Fiches d’Europe” – Sources d’Europe, Paris – www.info–europe.fr
Kibocsátó: Európai Tájékoztatási Központ
Dátum: 2002. december 15.

Az Európai Unió jelképei
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