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Poprawka 1
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby
promowały numer 112 jako wspólnotowy 
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112;

2. wzywa państwa członkowskie, aby
nadal prowadziły działania informacyjne, 
tak aby do numeru alarmowego 112 jako
ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 
dostęp mieli wszyscy obywatele i podróżni 
UE, oraz aby organizowały i wspierały 
działania promocyjne, szczególnie 
w szkołach, a także coroczne imprezy 
organizowane w dniu 11 lutego, który 
ustanowiono Europejskim Dniem Numeru 
112;

Or. fi

Poprawka 2
Pavel Poc

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako wspólnotowy
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112;

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako unijny numer 
alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112; szczególną uwagę należy 
poświęcić praktycznym informacjom, 
takim jak podkreślenie, że numer 112 jest 
ogólnoeuropejskim numerem alarmowym, 
pod który można bezpłatnie dzwonić z 
telefonów stacjonarnych i komórkowych 
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w całej UE;

Or. en

Poprawka 3
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako wspólnotowy
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112;

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako unijny numer 
alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych za pośrednictwem mediów,
w szczególności prasy i mediów 
audiowizualnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112;

Or. fr

Poprawka 4
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako wspólnotowy
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako unijny numer 
alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne mające na 
celu podniesienie świadomości społecznej, 
szczególnie w placówkach oświatowych, a 
także coroczne imprezy organizowane w 
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Numeru 112; dniu 11 lutego, który ustanowiono 
Europejskim Dniem Numeru 112;

Or. ro

Poprawka 5
Nessa Childers

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako wspólnotowy
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby promowały numer 112 jako unijny
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach i na 
uniwersytetach, a także coroczne imprezy 
organizowane w dniu 11 lutego, który 
ustanowiono Europejskim Dniem Numeru 
112;

Or. en

Poprawka 6
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako wspólnotowy
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby promowały numer 112 jako unijny
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 



PE464.678v01-00 6/16 AM\865245PL.doc

PL

Numeru 112; Numeru 112;

Or. en

Poprawka 7
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako wspólnotowy
numer alarmowy, wykorzystując środki 
skierowane do wszystkich obywateli UE i 
do podróżnych, oraz aby organizowały i 
wspierały działania promocyjne, 
szczególnie w szkołach, a także coroczne 
imprezy organizowane w dniu 11 lutego, 
który ustanowiono Europejskim Dniem 
Numeru 112;

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały numer 112 jako unijny numer 
alarmowy za pomocą kampanii 
informacyjnych skierowanych do 
wszystkich obywateli UE i do podróżnych, 
oraz aby organizowały i wspierały 
działania promocyjne, szczególnie 
w szkołach, a także coroczne imprezy 
organizowane w dniu 11 lutego, który 
ustanowiono Europejskim Dniem Numeru 
112;

Or. ro

Poprawka 8
Nessa Childers

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do dopilnowania, by numer 
112 wyświetlał się głównie we wszystkich 
pojazdach uprzywilejowanych, w tym 
pojazdach policyjnych, karetkach 
pogotowia ratunkowego, pojazdach straży 
pożarnej i innych służb;

Or. en
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Poprawka 9
Nessa Childers

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby promowały numer 112 
jako unijny numer alarmowy również w 
Internecie i w radio, które są dwoma 
najpowszechniejszymi mediami wśród 
młodzieży i osób często podróżujących; 
podkreśla, że spośród osób, które wiedzą o 
istnieniu numeru 112, jedynie 16% 
usłyszało o tym w radio, a jedynie 11% 
dowiedziało się o tym przez Internet;

Or. en

Poprawka 10
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa znaczące rozbieżności między 
państwami członkowskimi w zakresie 
znajomości europejskiego numeru 
alarmowego 112 i wzywa państwa 
członkowskie do dzielenia się 
doświadczeniami i wymiany najlepszych 
praktyk, aby do roku 2020 numer 
alarmowy 112 był znany co najmniej 80% 
obywateli UE;

3. zauważa znaczące rozbieżności między 
państwami członkowskimi w zakresie 
znajomości europejskiego numeru 
alarmowego 112 i wzywa państwa 
członkowskie do dzielenia się 
doświadczeniami i wymiany najlepszych 
wzorców, aby do roku 2020 numer 
alarmowy 112 – jako numer służb 
ratowniczych, pod który można zadzwonić 
z każdego miejsca w Unii Europejskiej –
był znany co najmniej 80% obywateli UE;

Or. en
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Poprawka 11
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań niezbędnych do 
zmniejszenia liczby nieudanych prób 
wywołania alarmowego, do skrócenia 
czasu potrzebnego na nawiązanie 
połączenia i przyjęcie zgłoszenia, do 
zmniejszenia liczby fałszywych 
alarmów/fałszywych telefonów i do 
poprawy jakości informacji dotyczących 
miejsca przebywania osoby dzwoniącej;

4. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań niezbędnych do 
zmniejszenia liczby nieudanych prób 
wywołania alarmowego, do skrócenia 
czasu potrzebnego na nawiązanie 
połączenia i przyjęcie zgłoszenia, do 
zmniejszenia liczby fałszywych 
alarmów/fałszywych telefonów i do 
poprawy jakości informacji dotyczących 
miejsca przebywania osoby dzwoniącej;
wzywa państwa członkowskie do wymiany 
najlepszych wzorców dotyczących 
blokowania połączeń z telefonów 
komórkowych nieposiadających kart SIM;

Or. en

Poprawka 12
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność poprawy 
dostępu do powszechnych usług 
ratownictwa za pośrednictwem nowych 
elektronicznych technologii 
komunikacyjnych lub usług 
szerokopasmowych;

Or. ro

Poprawka 13
Bairbre de Brún
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
przeanalizowania możliwości łączenia się 
z numerem alarmowym 112 za pomocą 
środków innych niż głosowe, jak np. 
wiadomość tekstowa, email lub faks;

Or. en

Poprawka 14
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do podjęcia 
niezbędnych środków zmierzających do 
ułatwienia dostępu do powszechnych 
usług ratownictwa za pomocą SMS lub 
wiadomości tekstowych w przypadku 
specjalnych kategorii osób szczególnie 
podatnych na zagrożenia, jak osoby 
niedosłyszące;

Or. ro

Poprawka 15
Nessa Childers

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
właściwe spełnianie wymogów 
dotyczących numeru alarmowego 112.

6. wzywa Komisję do ustalenia, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
kluczowych wskaźników efektywności w 
odniesieniu do jakości usługi „numer 
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112” przy jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności dostępu, współdziałania 
między służbami ratowniczymi, 
wielojęzycznego charakteru usług oraz 
szybkich i skutecznych interwencji służb 
ratowniczych; wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała właściwe spełnianie 
wymogów dotyczących numeru 
alarmowego 112.

Or. en

Poprawka 16
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
właściwe spełnianie wymogów 
dotyczących numeru alarmowego 112.

6. wzywa Komisję, aby w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi 
ustaliła wskaźniki efektywności i wytyczne 
dotyczące jakości usługi „numer 112”, z 
punktu widzenia obywateli, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności dostępu, współdziałania 
między służbami ratowniczymi, 
wielojęzycznego charakteru usługi oraz 
szybkich i skutecznych interwencji służb 
ratowniczych; wzywa Komisję, aby
zagwarantowała właściwe spełnianie 
wymogów dotyczących numeru 
alarmowego 112.

Or. en

Poprawka 17
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi 
ustanowiła wskaźniki efektywności i 
wytyczne dotyczące jakości usługi „numer 
112” z punktu widzenia obywateli, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności dostępu, współdziałania 
między służbami ratowniczymi, 
wielojęzycznego charakteru usługi oraz 
szybkich i skutecznych interwencji służb 
ratowniczych; 

Or. en

Poprawka 18
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby wyznaczyła 
niezależne organy, które przeprowadzą 
ocenę i przedstawią najpóźniej do końca 
2012 r. sprawozdanie z faktycznego stanu 
wprowadzenia numeru alarmowego 112 w 
całej UE z punktu widzenia obywateli; w 
związku z tym wzywa się również Komisję 
do przeprowadzenia w tym samym 
terminie przeglądu prawnie wiążącego i 
stosowanego w UE czasu na interwencję 
oraz aby przygotowywana w ramach 
systemu eCall ocena wpływu objęła 
ludzkie i finansowe konsekwencje 
działania usługi „numer 112”;

Or. en

Poprawka 19
Bairbre de Brún
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
najpóźniej do końca 2012 r. niezależne 
organy dokonały oceny faktycznego stanu 
wprowadzenia numeru alarmowego 112 w 
całej UE z punktu widzenia obywateli; 

Or. en

Poprawka 20
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję, aby wspierała 
dzielenie się doświadczeniami i wymianę 
najlepszych wzorców pomiędzy unijnymi 
służbami ratowniczymi poprzez 
utworzenie sieci ekspertów koncentrującej 
się na regularnej wymianie informacji w 
ramach spotkań, platform dyskusyjnych, 
wizyt w telefonicznych centrach 
powiadamiania ratunkowego i wspólnych 
programów szkoleniowych z udziałem 
krajowych urzędów regulacyjnych, służb 
ratowniczych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 21
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do opracowania 
programu działań na rzecz wspierania 
dzielenia się doświadczeniami i wymiany 
najlepszych wzorców pomiędzy unijnymi 
służbami ratowniczymi poprzez 
utworzenie sieci ekspertów koncentrującej 
się na regularnej wymianie informacji w 
ramach spotkań, platform dyskusyjnych, 
wizyt w telefonicznych centrach 
powiadamiania ratunkowego i wspólnych 
programów szkoleniowych z udziałem 
krajowych urzędów regulacyjnych, służb 
ratowniczych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; Komisja powinna również 
wspierać inicjatywę wprowadzenia usługi 
„numer 112” w krajach kandydujących 
do UE i sąsiadujących z nią; 

Or. en

Poprawka 22
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję do zapewnienia 
wsparcia dla inicjatywy wprowadzenia 
numeru 112 w krajach kandydujących do 
UE i sąsiadujących z nią;

Or. en

Poprawka 23
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia – możliwie 
najszybciej i nie później niż przed 
zakończeniem obecnej kadencji –
odpowiednich działań mających na celu 
objęcie zakresem powszechnej usługi 
utworzenia i utrzymania paneuropejskiej, 
wielojęzycznej, dostępnej dla wszystkich i 
skutecznej usługi „odwrotny numer 112”, 
tj. systemu wczesnego ostrzegania dla 
obywateli korzystających z usług 
telekomunikacyjnych w przypadku 
zbliżających się lub trwających 
poważnych stanów zagrożenia i katastrof 
w całej UE;

Or. en

Poprawka 24
Nessa Childers

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania możliwości 
utworzenia i utrzymania paneuropejskiej, 
wielojęzycznej, dostępnej dla wszystkich i 
skutecznej usługi „numer 112”, która 
funkcjonowałaby jako system wczesnego 
ostrzegania dla obywateli korzystających z 
usług telekomunikacyjnych w przypadku 
zbliżających się lub trwających 
poważnych stanów zagrożenia i katastrof 
w całej UE;

Or. en
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Poprawka 25
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia systemu, który 
umożliwiałby państwu członkowskiemu 
ostrzeganie swoich obywateli w przypadku 
wystąpienia poważnej katastrofy 
naturalnej lub stanu zagrożenia;

Or. en

Poprawka 26
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej wzywa 
państwa członkowskie do sporządzenia 
przy najbliższej okazji niewyczerpującego 
wykazu danych, które mają znaleźć się w 
kartotekach pacjentów i które mogą być 
wymieniane między pracownikami służby 
zdrowia, aby umożliwić ciągłość opieki i 
zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta, 
oraz do podjęcia niezbędnych działań 
mających na celu zapewnienie 
operatorom numeru alarmowego dostępu 
do tych danych;   

Or. cs

Poprawka 27
Nessa Childers
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do przeanalizowania 
wykonalności wprowadzenia w przyszłości 
usługi „numer 116” – na wzór usługi 
„numer 112” – dla obywateli z 
zaburzeniami emocjonalnymi, cierpiących 
na depresję lub mających inne problemy 
ze zdrowiem psychicznym;

Or. en


