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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. poukazuje na skutečnost, že podle průzkumu Eurobarometru zveřejněného v únoru 2011 
dokáže pouze 26 % občanů EU spontánně určit číslo 112 jako tísňovou linku v EU
a konstatuje, že 58 % občanů EU stále nesouhlasí s tvrzením, že lidé v jejich zemi jsou 
dostatečně informováni o existenci linky tísňového volání 1121;

2. vyzývá členské státy, aby použily prostředky zaměřené na všechny občany EU i cestující
a propagovaly číslo 112 jako „celoevropskou“ linku tísňového volání a aby organizovaly
a podporovaly propagační činnost a akce pořádané každý rok dne 11. února, který byl 
vyhlášen Evropským dnem linky 112, a to především ve školách;

3. konstatuje, že mezi členskými státy existují značné rozdíly pokud jde o znalost 
evropského čísla tísňového volání 112, a vyzývá členské státy, aby si vzájemně 
vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy, aby do roku 2020 alespoň 80 % občanů EU 
spontánně určilo číslo 112 jako linku tísňového volání; 

4. vyzývá členské státy, aby použily všechny potřebné prostředky a snížily počet 
neúspěšných pokusů o tísňové volání, zkrátily dobu potřebnou na spojení hovoru
a odpověď, snížily počet falešných telefonátů a zlepšily poskytování informací o poloze 
volajícího;

5. vyzývá členské státy, aby zlepšily přístup k tísňovému volání pro zdravotně postižené, 
starší osoby a ohrožené skupiny a aby ve spojitosti se zvýšenou mobilitou občanů EU 
posílily účinné vyřizování tísňového volání v cizích jazycích;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila řádné provádění požadavků kladených na linku tísňového 
volání 112.

                                               
1 Evropská linka tísňového volání 112, bleskový průzkum Eurobarometru, Evropská komise 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


