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Изменение 1
Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни 
повиквания в ЕС чрез мерки, насочени
към всички граждани на ЕС и 
пътуващите в ЕС и да подкрепят 
дейности по популяризирането му, 
особено по училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“;

2. призовава държавите-членки да 
засилят информационната си 
дейност, така че единният 
телефонен номер за спешни 
повиквания „112” да достигне до 
всички граждани на ЕС и пътуващите в 
ЕС като „телефонния номер на ЕС”
за спешни повиквания, и да подкрепят 
дейности по популяризирането му, 
особено по училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“;

Or. fi

Изменение 2
Pavel Poc

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“; следва 
да се обърне особено внимание на 
практичната информация, като се 
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подчертае, че „112” е единен 
телефонен номер за спешни 
повиквания в ЕС, достъпен от 
стационарни и мобилни телефони, 
който се набира безплатно навсякъде 
в ЕС;

Or. en

Изменение 3
Françoise Grossetête

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112“ като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС чрез 
средствата за масова информация, 
по-специално печатните и аудио-
визуалните медии и да подкрепят 
дейности по популяризирането му, 
особено по училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“;

Or. fr

Изменение 4
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
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в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му и за повишаване 
на обществената информираност , 
особено в учебните заведения и на 
събитията, организирани всяка година 
на 11 февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

Or. ro

Изменение 5
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

2. призовава Комисията и държавите-
членки да популяризират „112“ като 
единен телефонен номер за спешни 
повиквания в ЕС чрез мерки, насочени 
към всички граждани на ЕС и 
пътуващите в ЕС и да подкрепят 
дейности по популяризирането му, 
особено по училищата и 
университетите, и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“;

Or. en

Изменение 6
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 2. призовава Комисията и държавите-
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популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“;

членки да популяризират „112“ като 
единен телефонен номер за спешни 
повиквания в ЕС чрез мерки, насочени 
към всички граждани на ЕС и 
пътуващите в ЕС и да подкрепят 
дейности по популяризирането му, 
особено по училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за
„Европейски ден на номер „112“;

Or. en

Изменение 7
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез мерки, насочени към всички 
граждани на ЕС и пътуващите в ЕС и да 
подкрепят дейности по 
популяризирането му, особено по 
училищата и на събитията,
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

2. призовава държавите-членки да 
популяризират „112” като единен 
телефонен номер за спешни повиквания 
в ЕС чрез информационни кампании, 
насочени към всички граждани на ЕС и 
пътуващите в ЕС и да подкрепят 
дейности по популяризирането му, 
особено по училищата и на събитията, 
организирани всяка година на 11 
февруари, който е обявен за 
„Европейски ден на номер „112“;

Or. ro

Изменение 8
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. призовава всички държави-членки 
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да осигурят изписването на видно 
място на номер „112” на всички 
автомобили на аварийните служби, 
включително полицейски коли, 
линейки, противопожарни 
автомобили, както и на други 
служби;

Or. en

Изменение 9
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. призовава Комисията и 
държавите-членки също да 
популяризират „112” като „единен 
телефонен номер на ЕС за спешни 
повиквания” онлайн и по радиото, 
тъй като това са две от медиите, 
най-често използвани от младите 
хора и хората, които пътуват често;
подчертава, че само 16 % от хората, 
осведомени за номер „112”, са научили 
за него от радиото и само 11 % от 
интернет,

Or. en

Изменение 10
José Manuel Fernandes

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва значителните разлики 
между държавите-членки на ЕС по 
отношение на информираността 

3. отбелязва значителните разлики сред
държавите-членки на ЕС по отношение 
на информираността относно 
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относно европейския телефон „112” за 
спешни повиквания и призовава 
държавите-членки да обменят опит и 
най-добри практики, за да се постигне 
най-малко 80º% спонтанно разпознаване 
на номер „112” като номер за спешни 
повиквания от гражданите на ЕС до 
2020 г.;

европейския телефон „112” за спешни 
повиквания и призовава държавите-
членки да обменят опит и най-добрите
практики, за да се постигне най-малко 
80% спонтанно разпознаване на номер 
„112” като номер за спешни повиквания, 
който може да бъде използван за 
повикване на службите за спешна 
помощ навсякъде в ЕС от гражданите 
на ЕС до 2020 г.;

Or. en

Изменение 11
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки да 
предприемат мерките, необходими за 
намаляване на броя на неуспешните 
спешни обаждания и за съкращаване на 
времето, необходимо за активиране на 
обаждането и за отговор и намаляване 
на броя на фалшиви повиквания и 
подобряване предоставянето на 
информацията относно 
местоположението на обаждащия се;

4. призовава държавите-членки да 
предприемат мерките, необходими за 
намаляване на броя на неуспешните 
спешни обаждания и за съкращаване на 
времето, необходимо за активиране на 
обаждането и за отговор и намаляване 
на броя на фалшиви повиквания и 
подобряване предоставянето на 
информацията относно 
местоположението на обаждащия се;
призовава държавите-членки да 
обменят най-добри практики 
относно блокирането на обаждания 
от мобилни телефони без SIM-карти;

Or. en

Изменение 12
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта да се 
подобри достъпът до универсалната 
услуга за спешна помощ чрез новите 
електронни комуникационни 
технологии или услугите в областта 
на широколентовите мрежи; 

Or. ro

Изменение 13
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5 a. призовава държавите-членки да 
разгледат възможността за свързване 
с номера за спешни повиквания „112” 
чрез алтернативни на гласовите 
средства, като изпращане на 
текстови съобщения, електронна 
поща или факс;

Or. en

Изменение 14
Elena Oana Antonescu

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да 
предприеме необходимите мерки, за 
да се улесни достъпът до всеобща 
услуга за спешна помощ чрез SMS или 
изпращане на текстови съобщения за 
специални категории от уязвими 
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хора, като тези с нарушения в слуха;

Or. ro

Изменение 15
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира 
правилното изпълнение на изискванията 
относно номер „112” за спешни 
повиквания.

6. призовава Комисията в тясно 
сътрудничество с държавите-членки
да определи ключови показатели за 
изпълнение по отношение на 
качеството на услугата „112”, като 
отчете необходимостта от 
достъпност, оперативна 
съвместимост между службите за 
спешна помощ, многоезичие и 
своевременна и качествена намеса на 
службите за спешна помощ. 
Призовава Комисията да гарантира 
правилното изпълнение на изискванията 
относно номер „112” за спешни 
повиквания.

Or. en

Изменение 16
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира 
правилното изпълнение на изискванията 
относно номер „112” за спешни 
повиквания.

6. призовава Комисията в тясно 
сътрудничество с държавите-членки 
да определи показатели за изпълнение 
и насоки по отношение на 
качеството на предоставената на 
гражданите услуга „112”, като вземе 
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под внимание необходимостта от 
достъпност, оперативна 
съвместимост между службите за 
спешна помощ, многоезичие и 
своевременна и качествена намеса на 
службите за спешна помощ. 
Призовава Комисията да гарантира 
правилното изпълнение на изискванията 
относно номер „112” за спешни 
повиквания.

Or. en

Изменение 17
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6 a. призовава Комисията в тясно 
сътрудничество с държавите-членки 
да определи показатели за изпълнение 
и насоки по отношение на 
качеството на предоставената на 
гражданите услуга „112”, като вземе 
под внимание необходимостта от 
достъпност, оперативна 
съвместимост между службите за 
спешна помощ, многоезичие и 
своевременна и качествена намеса на 
службите за спешна помощ;

Or. en

Изменение 18
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)
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Проектостановище Изменение

6 a. призовава Комисията да определи 
независими органи, които да 
извършат оценка и да докладват, не 
по-късно от края на 2012 г., 
действителната степен на 
въвеждане на номер „112”, съгласно 
опита на гражданите на 
територията на ЕС. В тази връзка 
Комисията също се приканва да 
предостави в рамките на 
гореспоменатия срок общ преглед на 
задължителното и действителното 
време за намеса в ЕС, и да разшири 
обхвата на проучването на 
въздействието в рамките на eCall, 
така че да бъдат обхванати 
човешките и финансовите последици 
от функционирането на номер „112”; 

Or. en

Изменение 19
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6 б. призовава Комисията да определи 
независими органи, които да 
извършат оценка и да докладват, не 
по-късно от края на 2012 г., 
действителната степен на 
въвеждане на номер „112”, съгласно 
опита на гражданите на 
територията на ЕС;

Or. en
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Изменение 20
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6 в. призовава Комисията да насърчи 
обмена на опит и най-добри практики 
между службите за спешна помощ на 
ЕС чрез създаване на мрежа от 
експерти, фокусиране върху редовния 
обмен на информация по време на 
срещи и дискусионни форуми, 
посещения на центровете за спешни 
повиквания и съвместни програми за 
обучение с участието на 
националните регулаторни агенции, 
службите за спешна помощ и 
организациите на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 21
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6 a. призовава Комисията да 
разработи програма за действие в 
подкрепа на обмена на опит и най-
добри практики между службите за 
спешна помощ на ЕС чрез създаване 
на мрежа от експерти, фокусиране 
върху редовния обмен на информация 
по време на срещи и дискусионни 
форуми, посещения на центрове за 
спешни повиквания и съвместни 
програми за обучение с участието на 
националните регулаторни агенции, 
службите за спешна помощ и 
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организациите на гражданското 
общество.  Комисията също следва да 
подкрепи създаването на услугата 
„112” в страните кандидатки за 
членство в ЕС и съседните страни.

Or. en

Изменение 22
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6 г. призовава Комисията да осигури 
подкрепа за създаването на номер 
„112” в страните кандидатки за 
членство в ЕС и в съседни страни;

Or. en

Изменение 23
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6 б. призовава Комисията и 
държавите-членки да предприемат в 
най-кратък срок и не по-късно от 
края на текущия законодателен 
мандат подходящите действия за 
включване в обхвата на 
Универсалната услуга създаването и 
поддържането на общоевропейска, 
многоезична, достъпна за всички и 
ефективна система за „превключване 
на 112“ на територията на целия ЕС, 
т.е. система за ранно предупреждение 
на гражданите чрез използване на 
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телекомуникации в случай на 
предстоящи или настъпващи тежки 
извънредни ситуации и бедствия. 

Or. en

Изменение 24
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6 a. призовава Комисията и 
държавите-членки да проучат 
възможностите за създаване и 
поддържане на общоевропейска, 
многоезична, достъпна за всички и 
ефективна система за „превключване 
на 112“, която да действа като 
система за ранно предупреждение на 
гражданите чрез използване на 
телекомуникации в случай на 
предстоящи или настъпващи тежки 
извънредни ситуации и бедствия на 
цялата територия на ЕС.

Or. en

Изменение 25
José Manuel Fernandes

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6 a. насърчава държавите-членки да 
създадат механизъм, позволяващ на 
държавите-членки да 
предупреждават гражданите си при 
възникване на  сериозни природни 
бедствия и извънредни ситуации;
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Or. en

Изменение 26
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6 a. призовава държавите-членки 
съгласно член 14 от директивата за 
упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично 
здравно обслужване да съставят в 
най-кратък срок неизчерпателен 
списък на данни, които да бъдат 
включени в медицинските досиета на 
пациентите и да могат да бъдат 
обменяни между медицинските 
специалисти с оглед осигуряване на 
трансгранична приемственост на 
грижите и безопасност на 
пациентите, както и да вземат 
необходимите мерки, осигуряващи 
достъпа до тези данни на 
операторите на номера за спешни 
повиквания. 

Or. cs

Изменение 27
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6 б. призовава Комисията да разгледа 
възможността за бъдеща услуга 
„116“, сходна с услугата „112“ за 
граждани в тежко емоционално 
състояние, страдащи от депресия или 
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други проблеми с психическото здраве;

Or. en


