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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que, segundo um inquérito do Eurobarómetro publicado em Fevereiro de 2011, 
apenas 26% dos cidadãos da UE conseguem indicar de forma espontânea o 112 como 
número telefónico para os serviços de emergência da UE e salienta que 58% dos cidadãos 
da UE continuam a discordar da afirmação segundo a qual os cidadãos do seu país estão 
devidamente informados acerca da existência do número de emergência 1121;

2. Insta os Estados-Membros a promoverem o 112 como o número de emergência em toda a 
UE através de medidas destinadas a todos os cidadãos e viajantes da UE e a organizarem e 
a apoiarem actividades promocionais, sobretudo nas escolas, assim como eventos 
celebrados todos os anos no dia 11 de Fevereiro, designado de Dia Europeu do 112;

3. Toma nota das disparidades significativas existentes entre os Estados-Membros no que se 
refere ao grau de conhecimento da existência do 112 enquanto número europeu de 
emergência e insta os Estados-Membros a partilharem as suas experiências e a 
procederem ao intercâmbio de melhores práticas, a fim de que, até 2020, pelo menos 80% 
dos cidadãos da UE identifiquem de forma espontânea o número de emergência 112;

4. Exorta os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para reduzir o número de 
chamadas de emergência falhadas, o tempo de estabelecimento da comunicação e de 
resposta, assim como o número de chamadas falsas ou de falso alarme, e a melhorarem o 
fornecimento de informações quanto à localização dos autores de chamadas de 
emergência;

5. Insta os Estados-Membros a melhorarem o acesso às chamadas de emergências para as 
pessoas com deficiência, idosos e grupos vulneráveis e a fomentarem o atendimento eficaz 
de chamadas de emergência em línguas estrangeiras, tendo em conta a mobilidade 
acrescida dos cidadãos da UE;

6. Insta a Comissão a assegurar o devido cumprimento dos requisitos relativos ao número de 
emergência 112.

                                               
1 "The European Emergency Number 112" (O número de emergência europeu 112), Inquérito Flash 
Eurobarómetro, Comissão Europeia 2011 


