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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων για τις υπηρεσίες 
έκτακτων κλήσεων του αριθμού 112 1

1. Οι διαρκείς τεχνολογικές μεταβολές και η ανάπτυξη των αγορών, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
τηλεφωνία επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VοIP) που βασίζεται στην διάδραση 
ψηφιακών πλατφορμών με ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων συσκευών, δημιουργούν ολοένα 
και περισσότερες τεχνικές και ρυθμιστικές προκλήσεις σε σχέση με την μελλοντική 
διατήρηση, χάριν των Ευρωπαίων πολιτών, της δυνατότητας πρόσβασης στον αριθμό 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112.

2. Ο αριθμός κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 έχει διάφορα μειονεκτήματα, όπως είναι η 
ελλιπής ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ύπαρξή του (μόλις 27%), τα 
προβλήματα ως προς τον ακριβή γεωγραφικό εντοπισμό της κλήσης (με μέση απόκλιση 
τα 2 km) και την παλαιά τεχνολογία που χρησιμοποιεί η υπηρεσία.

3. Η Επιτροπή καλείται να σχεδιάσει μια καλύτερα ισορροπημένη χρηματοδότηση για την 
υπηρεσία έκτακτων κλήσεων του αριθμού 112, με έμφαση ιδίως σε προγράμματα σχετικά 
με την προσβασιμότητα, τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του καλούντος και την 
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

4. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


