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Schriftelijke verklaring over het Europese alarmnummer 112

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat een doeltreffend alarmnummer 112 van belang is voor alle burgers die 
zich vrij in de EU bewegen,

B. overwegende dat het alarmnummer 112 in 1991 is ingevoerd, en dat er in 2002 nieuwe 
verplichtingen zijn vastgesteld,

C. gezien de slechte kwaliteit van de diensten die via het alarmnummer 112 aan de burger 
worden geleverd,

D. overwegende dat adequate toepassing van het alarmnummer 112 verschillende 
beleidsterreinen van de EU betreft (telecommunicatie, gezondheidszorg, binnenlandse 
veiligheid en civiele bescherming), en aan andere raakt (vervoer, toerisme),

E. overwegende dat de EU voor noodgevallen interoperabele telecommunicatieverbindingen 
van hoge kwaliteit tussen burgers en hulpdiensten dient te creëren, ten einde leed en 
verlies van mensenlevens bij dagelijkse ongevallen en grote rampen te verminderen,

1. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan de noodzakelijke procedures op gang te 
brengen en middelen beschikbaar te stellen om voor een efficiënt alarmnummer 112 in de 
gehele EU te zorgen;

2. dringt er bij de Commissie op aan de werkelijke situatie omtrent de toepassing van het 
alarmnummer 112 in de EU door onafhankelijke instanties te laten onderzoeken, met 
behulp van de in 2003 ontwikkelde methodologie;

3. dringt er bij de Commissie op aan ten aanzien van telecommunicatieverbindingen voor 
noodgevallen alle betrokken beleidsterreinen in aanmerking te nemen en voort te bouwen 
op het voorbeeld van landen die deze kwestie op nieuwe en innoverende manieren hebben 
aangepakt;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de Raad en de Commissie.


