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Az eljárási szabályzat 136. cikke alapján benyújtott írásbeli nyilatkozat a Kravátli 

Európai Napja létrehozásáról
1
 

1. A horvát zsoldosok révén népszerűvé vált kravátli – a nyakkendő előfutára – Európából 

származik. 

2. A kravátlit – a horvát zsoldosok egyenruháját kiegészítő elegáns nyakkötőt – a francia 

udvar átvette, és az idővel a ruhatár nélkülözhetetlen elemévé vált, melynek népszerűsége 

fokozatosan terjedt Európában és szerte a világon. 

3. A kravátli régóta képviseli az európai polgárokat, az európai eszmét és az európai 

értékeket, és az idő múlásával az európai divatnak is szimbólumává vált. 

4. Az, hogy immár hagyománnyá vált, hogy a Tanács soros elnöki tisztségét betöltő tagállam 

saját egyedi nyakkendőt terveztet, amely hivatali idejét hivatott megörökíteni, bizonyítja, 

hogy a nyakkendő az EU-nak is szimbólumává vált. 

5. Felszólítja ezért a Bizottságot, hogy hívja életre a „Kravátli Európai Napját”, hogy 

elismerje ezt az előkelő ruhadarabot mint az európai kulturális örökség, az európai 

önazonosság, a kommunikáció és a kreativitás egy részét, és hogy az európaiak 

fenntarthassák és szorosabbra fűzhessék egymással és a világgal fenntartott 

kapcsolataikat. 

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

                                                 
1
 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 

amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 

továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára. 


