
PA\858331BG.doc PE458.854v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2010/2274(INI)

22.2.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно универсална услуга и номер за спешни повиквания „112“
(2010/2274(INI))

Докладчик по становище(*): José Manuel Fernandes

(*) Процедура с асоциирана комисия – член 50 от Правилника за 
дейността



PE458.854v01-00 2/3 PA\858331BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\858331BG.doc 3/3 PE458.854v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Отбелязва, че според проучване на Евробарометър, публикувано през 2011 г., само 
26 % от гражданите на ЕС спонтанно разпознават „112” като номер за спешни 
повиквания и че 58 % от гражданите все още изразяват несъгласие с твърдението, че 
хората в техните страни са добре информирани за съществуването на номер „112” за 
спешни повиквания1;

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“;

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

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;

5. призовава държавите-членки да подобрят достъпа за лица с увреждания, възрастни 
хора и уязвими групи до спешни повиквания и да подобрят приемането на спешни 
повиквания на чужди езици в светлината на увеличената мобилност на гражданите 
на ЕС;

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

                                               
1 The European Emergency Number 112, Survey Flash Eurobarometer, European Commission 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


