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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно ден на пожарната 
безопасност в Европейския съюз 

Европейският парламент,

– като взе предвид член 196 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 март 2019 г. за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм 
за гражданска защита на Съюза1,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в Европа всеки ден наблюдаваме тревожен брой пожари, 
които причиняват сериозни материални щети, физически наранявания и смърт;

Б. като има предвид, че всяка година естествените и причинените от човека пожари 
застрашават градове и села, като излагат на опасност техните граждани и обекти 
на културното наследство;

В. като има предвид, че ЕС следва да оптимизира използването на своите 
инструменти, като например Мрежата за знания в областта на гражданската 
защита, за целите на придобиване на знания относно противопожарната 
безопасност и предотвратяването на пожари, както и популяризирането на 
противопожарната безопасност и предотвратяването на пожари;

1. призовава за въвеждането на ден на пожарната безопасност в Европейския съюз 
за с цел повишаване на осведомеността относно значението на пожарната 
безопасност;

2. призовава 31 май да бъде обявен за ден на пожарната безопасност в ЕС като 
възпоминателен акт във връзка с Големия пожар в Загреб през 1731 г. и други 
смъртоносни пожари в историята на Европа.
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