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Declaração escrita sobre o número de telefone de emergência europeu 112

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 116º do seu Regimento,

A. Considerando a importância de um número de telefone de emergência eficaz 112 para 
todos os cidadãos que circulam livremente na UE,

B. Consciente de que o número 112 foi criado em 1991 e que novas obrigações foram 
introduzidas em 2002,

C. Considerando a fraca qualidade dos serviços prestados aos cidadãos pelo número 112,

D. Considerando que a implementação adequada do número 112 diz respeito a várias 
políticas da UE (telecomunicações, saúde, segurança interna e protecção civil), ao mesmo 
tempo que afecta outras (transportes, turismo),

E. Considerando que a UE deve criar telecomunicações de emergência de alta qualidade e 
interoperáveis entre cidadãos e os serviços de emergência, a fim de reduzir o sofrimento e 
a perda de vidas humanas durante os acidentes que ocorrem no quotidiano e as catástrofes 
de grandes proporções,

1. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a desenvolverem os processos e os recursos 
necessários à garantia de um serviço 112 eficaz em todo o território da UE;

2. Exorta a Comissão a avaliar, através de órgãos independentes, o verdadeiro estado de 
implementação do número 112 em todo o território da UE, utilizando a metodologia 
desenvolvida em 2003;

3. Apela à Comissão a envolver, no domínio das telecomunicações de emergência, todas as 
políticas em causa e a basear-se no exemplo dos países que lidam com este assunto de 
forma nova e inovadora;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente declaração, com a indicação do nome 
dos respectivos signatários, ao Conselho e à Comissão.


