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Писмена декларация за единния европейски номер за спешни повиквания 112

Европейският парламент,

– като взе предвид член 116 от своя правилник,

A. като признава значимостта на ефикасното функциониране на системата за спешни 
повиквания с единен номер112 за всички граждани, които се движат свободно в 
рамките на ЕС,

Б. като съзнава, че номерът за спешни повиквания 112 бе създаден през 1991 г., но през 
2002 г. бяха въведени нови задължения,

В. като отчита лошото качество на услугите, предоставяни на гражданите чрез номера 
112,

Г. като счита, че правилното въвеждане на системата за спешни повиквания с номер 
112 засяга редица политики на ЕС  в областта на телекомуникациите, 
здравеопазването, вътрешната сигурност и гражданската защита и същевременно 
оказва въздействие върху други сектори като транспорт и туризъм,

Д. като отбелязва, че ЕС се нуждае от въвеждане на услуги и висококачествена и 
интероперативна система за телекомуникации между гражданите при спешни 
случаи, с оглед намаляване на страданията и загубата на човешки живот при 
злополуки или значими бедствия, 

1. призовава държавите-членки и Комисията да мобилизират необходимите механизми 
и средства с оглед осигуряване на ефикасна услуга за спешни повиквания чрез 
номера 112 в целия ЕС.

2. призовава Комисията да направи оценка чрез независими организации на истинската 
степен на въвеждане на системата за спешни повиквания с номер 112 в ЕС, като се 
изхожда от методологията, разработена през 2003 г. 

3. призовава Комисията в подхода си към съобщителните услуги за спешни случаи да 
вземе предвид всички засегнати политики и да разпространява примера на страните, 
които подхождат към този въпрос по новаторски начин.

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета и на Комисията.


