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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je anketa, ki jo je Eurobarometer objavil februarja 2011, pokazala, da le 26 % 
državljanov Evropske unije samih od sebe prepozna številko 112 kot številko za klic v sili 
v EU, ter nadalje izpostavlja, da se 58 % državljanov EU še vedno ne strinja z izjavo, da 
so v njihovi državi ustrezno seznanjeni z obstojem številke 112 za klic v sili1;

2. poziva države članice, naj številko 112 promovirajo kot številko za klic v sili po vsej EU, 
in sicer z ukrepi, ki naj bodo namenjenimi vsem državljanom EU in ljudem, ki potujejo, 
ter naj organizirajo in podpirajo promocijske dejavnosti, zlasti v šolah, dne 11. februarja, 
ki je bil razglašen za „evropski dan številke 112”, pa vsako leto priredijo dogodke;

3. ugotavlja, da obstajajo med državami članicami velike razlike v poznavanju evropske 
številke za klic v sili 112 ,in države članice poziva, naj izmenjajo izkušnje in najboljše 
prakse, da bi do leta 2020 vsaj 80 % državljanov samih od sebe prepoznalo številko 112 
za klic v sili;

4. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za znižanje števila neuspelih poskusov klicev 
v sili, skrajšajo čas vzpostavitve klica in odgovora nanj, zmanjšajo število lažnih klicev ter 
izboljšajo posredovanje informacij o lokaciji kličočega;

5. poziva države članice, naj izboljšajo dostop do klicev v sili za invalidne osebe, starejše in 
ranljive skupine ter naj glede na vse večjo mobilnost državljanov EU zagotavljajo uspešno 
sprejemanje klicev v sili v tujih jezikih;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo zahteve v zvezi s številko za klic v sili 112 
ustrezno izpolnjene.

                                               
1 Evropska številka za klic v sili 112, povzetek ankete Eurobarometra, Evropska komisija, 2011: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


