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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur bħala l-Kumitat responsabbli biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jindika li, skont l-istħarriġ ta' Eurobarometer, ippubblikat fi Frar 2011, 26% biss taċ-
ċittadini Ewropej jistgħu jidentifikaw b'mod spontanju lill-112 bħala n-numru li jċemplu 
għas-servizzi ta' emerġenza fl-UE, u jindika li 58% taċ-ċittadini Ewropej għadhom ma 
jaqblux mad-dikjarazzjoni li n-nies f'pajjiżhom huma informati b'mod xieraq dwar l-
eżistenza tan-numru ta' emerġenza 1121;

2. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu n-numru 112 bħala n-numru ta' emerġenza 
"għall-UE kollha kemm hi" permezz ta' miżuri mmirati lejn iċ-ċittadini u l-vjaġġaturi 
Ewropej kollha u jorganizzaw u jappoġġaw attivitajiet promozzjonali, b'mod partikulari fl-
iskejjel, u l-attivitajiet li jsiru kull sena fil-11 ta' Frar, li ġie stabbilit bħala "Il-Jum 
Ewropew tal-112";

3. Jinnota li hemm differenzi konsiderevoli bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-għarfien 
dwar in-numru Ewropew ta' emerġenza 112, u jistieden lill-Istati Membri jaqsmu l-
esperjenzi tagħhom u jiskambjaw l-aħjar prattiki sabiex, sal-2020, tal-anqas 80% taċ-
ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jidentifikaw b'mod spontanju lin-numru ta' emerġenza 112;

4. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri li hemm bżonn sabiex jitnaqqas in-numru ta' 
tentattivi ta' telefonati ta' emerġenza li ma jirnexxux, jitnaqqas il-ħin biex wieħed jaqbad u 
jingħata rispons, jitnaqqas in-numru ta' telefonati biċ-ċajt u foloz u tittejjeb il-provvista ta' 
informazzjoni fir-rigward ta' fejn jinsab min ikun qed iċempel;

5. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-aċċess għat-telefonati ta' emerġenza għall-persuni 
b'diżabilità, il-grupp anzjani u vulnerabbli u jippromwovu l-ittrattar effiċjenti tat-telefonati 
ta' emerġenza b'ilsna barranina, minħabba l-mobilità miżjuda taċ-ċittadini tal-UE;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rekwiżiti dwar in-numru ta' emerġenza 112 jiġu 
implimentati kif suppost.

                                               
1 In-Numru Ewropew ta' Emerġenza - 112, Stħarriġ Flash għall-Eurobarometer, Kummissjoni Ewropea 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


