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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy az Eurobarométer 2011 februárjában közzétett felmérése1 alapján az uniós 
polgárok mindössze 26%-a tudja spontán módon megmondani, hogy az EU területén 
vészhelyzet esetén hívható segélyhívószám a 112, valamint rámutat, hogy az uniós 
polgárok 58%-a még mindig nem ért egyet azzal az állítással, hogy hazájában az emberek 
megfelelő információval rendelkeznek a 112-es segélyhívószám létezéséről;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós polgárokra és utazókra irányuló intézkedések 
révén fokozzák az EU egész területén elérhető 112-es segélyhívószámmal kapcsolatos 
tájékoztatást, és szervezzenek és támogassanak különösen az iskolákban promóciós 
tevékenységeket, valamint minden év február 11-én, a 112-es segélyhívószám európai 
napján különböző eseményeket;

3. megjegyzi, hogy jelentős eltérések vannak a tagállamok között a 112-es 
segélyhívószámmal kapcsolatos ismeretekről, és felszólítja a tagállamokat, hogy osszák 
meg tapasztalataikat és cseréljék ki a bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy a 112-es 
segélyhívószám spontán módon való beazonosítása az uniós polgárok körében 2020-ig 
legalább 80%-ra emelkedjen; 

4. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a sikertelen 
segélyhívások számának csökkentése, a kapcsolás és a válaszadás idejének lerövidítése, a 
félrevezető és megtévesztő hívások számának csökkentése, illetve a híváskezdeményezés 
helyére vonatkozó információ javítása érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket, hogy a 112-es hívószám a fogyatékkal 
élők, az idősek és sebezhető csoportok számára könnyebben hozzáférhető legyen, és 
mozdítsák elő az idegen nyelvű segélyhívások hatékony kezelését, tekintettel az uniós 
polgárok növekvő mobilitására;

6. felszólítja a Bizottságot a 112-es segélyhívószámmal kapcsolatos követelmények 
megfelelő módon való végrehajtásának biztosítására.

                                               
1 Az Eurobarométer felmérése a 112-es európai segélyhívószámról, Európai Bizottság 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


