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EL

B9-0132/2020

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση μιας 
Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Πυρασφάλεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη παρατηρούνται καθημερινά ανησυχητικά πολλές 
πυρκαγιές, με αποτέλεσμα σοβαρές υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες και θανάτους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς πυρκαγιές θέτουν 
σε κίνδυνο πόλεις και χωριά, απειλώντας τους πολίτες τους καθώς και μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να βελτιστοποιήσει τη χρήση των μέσων που 
διαθέτει, όπως το δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία, με στόχο την 
εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές και την 
προώθηση της πυρασφάλειας·

1. ζητεί να καθιερωθεί ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πυρασφάλεια, προκειμένου 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πυρασφάλειας·

2. ζητεί να οριστεί η 31η Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Πυρασφάλειας ως πράξη 
ανάμνησης της μεγάλης πυρκαγιάς του Ζάγκρεμπ το 1731 και άλλες θανατηφόρες 
πυρκαγιές στην ιστορία της Ευρώπης.

1 ΕΕ L 77 I της 20.3.2019, σ. 1.


