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Predlog spremembe 1
Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva države članice, naj dodatno 
okrepijo svoja prizadevanja glede 
obveščanja, tako da bodo s številko za klic 
v sili 112 kot po vsej EU veljavno številko 
za klic v sili seznanjeni vsi državljani EU 
in ljudje, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112“, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

Or. fi

Predlog spremembe 2
Pavel Poc

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112“, pa vsako 
leto priredijo dogodke. Poleg tega naj 
namenijo posebno pozornost praktičnim 
informacijam: poudarijo naj, na primer, 
da je številka 112 brezplačna evropska 
številka za klic v sili, dosegljiva s fiksnih 
in prenosnih telefonov kjer koli v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Françoise Grossetête

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi prek medijev, 
zlasti tiskanih in avdiovizualnih, ki naj 
bodo namenjenimi vsem državljanom EU 
in ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo 
in podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti 
v šolah, dne 11. februarja, ki je bil 
razglašen za „evropski dan številke 112“, 
pa vsako leto priredijo dogodke;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti za 
ozaveščanje javnosti, zlasti v 
izobraževalnih ustanovah, dne 11. 
februarja, ki je bil razglašen za „evropski 
dan številke 112“, pa vsako leto priredijo 
dogodke;

Or. ro
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Predlog spremembe 5
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
številko 112 promovirajo kot številko za 
klic v sili po vsej EU, in sicer z ukrepi, ki 
naj bodo namenjenimi vsem državljanom 
EU in ljudem, ki potujejo, ter naj 
organizirajo in podpirajo promocijske 
dejavnosti, zlasti v šolah in na univerzah, 
dne 11. februarja, ki je bil razglašen za 
„evropski dan številke 112“, pa vsako leto 
priredijo dogodke;

Or. en

Predlog spremembe 6
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
številko 112 promovirajo kot številko za 
klic v sili po vsej EU, in sicer z ukrepi, ki 
naj bodo namenjenimi vsem državljanom 
EU in ljudem, ki potujejo, ter naj 
organizirajo in podpirajo promocijske 
dejavnosti, zlasti v šolah, dne 11. februarja, 
ki je bil razglašen za „evropski dan številke 
112“, pa vsako leto priredijo dogodke;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elena Oana Antonescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z ukrepi, ki naj bodo 
namenjenimi vsem državljanom EU in 
ljudem, ki potujejo, ter naj organizirajo in 
podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v 
šolah, dne 11. februarja, ki je bil razglašen 
za „evropski dan številke 112”, pa vsako 
leto priredijo dogodke;

2. poziva države članice, naj številko 112 
promovirajo kot številko za klic v sili po 
vsej EU, in sicer z informacijskimi 
kampanjami, ki naj bodo namenjenimi 
vsem državljanom EU in ljudem, ki 
potujejo, ter naj organizirajo in podpirajo 
promocijske dejavnosti, zlasti v šolah, dne 
11. februarja, ki je bil razglašen za 
„evropski dan številke 112“, pa vsako leto 
priredijo dogodke;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva vse države članice, naj 
zagotovijo, da je številka 112 vidna 
predvsem na vseh vozilih policije, 
reševalne službe, gasilcev in drugih služb 
za pomoč v sili;

Or. en

Predlog spremembe 9
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
številko 112 promovirajo kot številko za 
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klic v sili po vsej EU tudi prek spleta in 
radia, ki sta med najpogosteje 
uporabljanimi mediji med mladimi in 
ljudmi, ki veliko potujejo; poudarja, da je 
bilo med ljudmi, ki poznajo številko 112 , s 
to številko prek radia seznanjenih samo 
16 % ljudi in samo 11 % prek spleta;

Or. en

Predlog spremembe 10
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da obstajajo med državami 
članicami velike razlike v poznavanju 
evropske številke za klic v sili 112 ,in 
države članice poziva, naj izmenjajo 
izkušnje in najboljše prakse, da bi do leta 
2020 vsaj 80 % državljanov samih od sebe 
prepoznalo številko 112 za klic v sili;

3. ugotavlja, da obstajajo med državami 
članicami velike razlike v poznavanju 
evropske številke za klic v sili 112, in 
države članice poziva, naj izmenjajo 
izkušnje in najboljše prakse, da bi do leta 
2020 vsaj 80 % državljanov samih od sebe 
prepoznalo številko 112 za klic v sili kot 
številko, prek katere je mogoče poklicati 
službe za pomoč v sili kjerkoli v Evropski 
uniji;

Or. en

Predlog spremembe 11
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za znižanje števila neuspelih 
poskusov klicev v sili, skrajšajo čas 
vzpostavitve klica in odgovora nanj, 
zmanjšajo število lažnih klicev ter 

4. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za znižanje števila neuspelih 
poskusov klicev v sili, skrajšajo čas 
vzpostavitve klica in odgovora nanj, 
zmanjšajo število lažnih klicev ter 
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izboljšajo posredovanje informacij o 
lokaciji kličočega;

izboljšajo posredovanje informacij o 
lokaciji kličočega; poziva države članice, 
naj si izmenjajo najboljše prakse v zvezi 
blokiranjem klicev iz prenosnih telefonov 
brez kartice SIM;

Or. en

Predlog spremembe 12
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba izboljšati dostop 
do univerzalne storitve pomoči v sili prek 
novih tehnologij elektronskih 
komunikacij ali širokopasovnih storitev;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj proučijo 
možnost alternativnih načinov uporabe 
številke za klic v sili 112, na primer prek 
kratkih sporočil, e-pošte ali faksa;

Or. en

Predlog spremembe 14
Elena Oana Antonescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, ki bi olajšali dostop do 
univerzalne storitve pomoči v sili 
posebnim skupinam ranljivih ljudi, na 
primer tistim z motnjami sluha, prek 
kratkih ali tekstovnih sporočil ;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
zahteve v zvezi s številko za klic v sili 112 
ustrezno izpolnjene.

6. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami določi 
ključne kazalnike uspešnosti glede 
kakovosti storitve številke 112 in naj ob 
tem upošteva potrebo po dostopnosti, 
medobratovalnosti služb za pomoč v sili, 
večjezičnosti ter pravočasnem in 
kakovostnem ukrepanju služb za pomoč v 
sili; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo zahteve v zvezi s številko za klic v 
sili 112 ustrezno izpolnjene.

Or. en

Predlog spremembe 16
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
zahteve v zvezi s številko za klic v sili 112 
ustrezno izpolnjene.

6. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami določi 
kazalnike uspešnosti in smernice v zvezi s 
kakovostjo storitve številke 112, kot jo 
doživljajo državljani, in naj ob tem 
upošteva potrebo po dostopnosti, 
medobratovalnosti služb za pomoč v sili, 
večjezičnosti ter pravočasnem in 
kakovostnem ukrepanju služb za pomoč v 
sili; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo zahteve v zvezi s številko za klic v 
sili 112 ustrezno izpolnjene.

Or. en

Predlog spremembe 17
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami določi 
kazalnike uspešnosti in smernice v zvezi s 
kakovostjo storitve številke 112, kot jo 
doživljajo državljani, in naj ob tem 
upošteva potrebo po dostopnosti, 
medobratovalnosti služb za pomoč v sili, 
večjezičnosti ter pravočasnem in 
kakovostnem ukrepanju služb za pomoč v 
sili;

Or. en

Predlog spremembe 18
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj imenuje 
neodvisne organe, ki bodo najpozneje do 
konca leta 2012 ocenili dejansko stanje 
izvajanja številke 112 po vsej Evropi, kot 
ga doživljajo državljani, in o njem 
poročali. V zvezi s tem naj Komisija v 
istem roku predloži pregled pravno 
zavezujočih in v praksi zagotovljenih 
časov ukrepanja v EU ter razširi študijo 
učinka, pripravljeno v okviru projekta 
eCall, na posledice, ki jih ima delovanje 
številke 112, za ljudi in na njegove 
finančne posledice;

Or. en

Predlog spremembe 19
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj najpozneje do 
konca leta 2012 prek neodvisnih organov 
oceni dejansko stanje izvajanja številke 
112 po vsej EU, kot ga doživljajo 
državljani;

Or. en

Predlog spremembe 20
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poziva Komisijo, naj podpre izmenjavo 
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izkušenj in najboljših praks med službami 
za pomoč v sili v EU z vzpostavitvijo mreže 
strokovnjakov, ki se bo osredotočala na 
redno izmenjevanje informacij na 
sestankih in javnih razpravah, obiske 
klicnih centrov za pomoč v sili in skupne 
programe usposabljanja, v katere bodo 
vključene nacionalne regulativne 
agencije, službe za pomoč v sili in 
organizacije civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 21
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pripravi akcijski 
program, ki bo podprl izmenjavo izkušenj 
in najboljših praks med službami za 
pomoč v sili v EU z vzpostavitvijo mreže 
strokovnjakov, ki se bo osredotočala na 
redno izmenjevanje informacij na 
sestankih in javnih razpravah, obiske 
klicnih centrov za pomoč v sili in skupne 
programe usposabljanja, v katere bodo 
vključene nacionalne regulativne 
agencije, službe za pomoč v sili in 
organizacije civilne družbe. Prav tako bi 
naj podpirala uporabo storitve številke 
112 v državah kandidatkah in sosednjih 
državah EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poziva Komisijo, naj zagotovi podporo 
za uporabo številke 112 v državah 
kandidatkah in sosednjih državah EU;

Or. en

Predlog spremembe 23
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim prej in najpozneje do konca 
sedanjega zakonodajnega obdobja 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da se v obseg 
univerzalne storitve vključi vzpostavitev in 
vzdrževanje panevropske, večjezične, vsem 
dostopne in učinkovite „obratne storitve“ 
številke 112, tj. sistema zgodnjega 
opozarjanja državljanov, ki uporabljajo 
telekomunikacijske naprave, v primeru 
neposrednih ali razvijajočih se izrednih 
stanj ali nesreč po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 24
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
proučijo vzpostavitev in vzdrževanje 
panevropske, večjezične, vsem dostopne in 
učinkovite obratne storitve številke 112, ki 
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bi delovala kot sistem zgodnjega 
opozarjanja državljanov, ki uporabljajo 
telekomunikacijske naprave, v primeru
neposrednih izrednih stanj ali nesreč po 
vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 25
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. spodbuja države članice, naj uvedejo 
storitev, ki bi omogočala državi članici 
opozarjanje državljanov v primerih hudih 
naravnih nesreč ali izrednih stanj;

Or. en

Predlog spremembe 26
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj v skladu s 
členom 14 direktive o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva čim prej pripravijo 
minimalni seznam podatkov, ki bi jih bilo 
treba vključiti v povzetek pacientovega 
stanja in bi si jih zdravstveni delavci lahko 
izmenjevali, da bi tako zagotovili stalnost 
oskrbe in varnost pacientov, ter naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bi delavcem 
številke za klic v sili omogočili dostop do 
teh podatkov;
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Or. cs

Predlog spremembe 27
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj prouči 
izvedljivost prihodnje storitve številke 116, 
podobne storitvi številke 112, za 
državljane v čustveni stiski, ki trpijo za
depresijo ali imajo druge težave z 
duševnim zdravjem;

Or. en


