V Bruselu dne 11. února 2009

SPOLEČNÉ TRIPARTITNÍ PROHLÁŠENÍ
O ZAVEDENÍ „EVROPSKÉHO DNE LINKY 112“

Připomínajíce, že linka 112 je telefonní číslo, na kterém jsou ve všech zemích
Evropské unie z pevných telefonních linek a mobilních telefonů bezplatně
dostupné záchranné služby,
připomínajíce, že v roce 1991 bylo přijato rozhodnutí zavést linku 112 jako
jednotné evropské číslo tísňového volání, aby se usnadnila telefonická
dosažitelnost záchranných služeb zejména pro občany cestující v rámci EU,
připomínajíce, že číslo tísňového volání 112 je funkční ve všech členských státech
EU a že je jediným číslem použitelným ve všech členských státech EU, přičemž
ve většině z těchto zemí bude kromě tohoto čísla nadále existovat jedno nebo
několik dalších národních čísel tísňového volání,
připomínajíce, že se v uplynulých letech zvýšila mobilita občanů v rámci EU
z pracovních, studijních i rekreačních důvodů a že se tito občané mohou
v zahraničí ocitnout v nouzové situaci, v níž by spolehlivá služba tísňového
volání na jednotném trhu byla užitečná,
připomínajíce, že občané mohou linku 112 použít ve všech nouzových
případech, že by volání na číslo 112 měla být přiměřeným způsobem přijímána a
vyřizována způsobem nejlépe odpovídajícím vnitrostátní organizaci
záchranných systémů a že by informace o lokalizaci volajícího měly být předány
záchranným službám,
připomínajíce význam toho, aby Evropa posílila svou reakceschopnost ve všech
fázích zvládání katastrof (připravenost, prevence, reakce a likvidace následků),
přičemž informací poskytnutých občany prostřednictvím linky 112 by bylo
možné využít v systémech včasného varování,
uvědomujíce si význam služeb tísňového volání, které pomáhají občanům
v nouzových situacích, a zároveň potřebu členské státy nadále motivovat
k dalšímu úsilí zdůrazněním výhod vyplývajících z lepšího propojení a sdílení
zkušeností získaných v různých technických, ekonomických, právních a
organizačních otázkách na úrovni EU,

připomínajíce sociální význam skutečnosti, že občané linku 112 vnímají jako
jeden z nejdůležitějších výsledků dosažených Evropskou unií,
připomínajíce, že pouze 24 % občanů EU má v současnosti povědomí o lince 112
jako o čísle tísňového volání dosažitelném v případě nouze z jakéhokoli místa
v EU a že jen 30 % občanů EU se považuje za dostatečně informované o existenci
linky 112,
zdůrazňujíce nezbytnost zvýšit viditelnost a informovanost o jednotném
evropském čísle tísňového volání 112, jehož výhody by občanům měly být
každým rokem připomínány,
Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise
schvalují zavedení „Evropského dne linky 112“, který se má každoročně slavit
dne 11. února a u jehož příležitosti budou pořádány akce na zvýšení
informovanosti, sdílení zkušeností a navázání kontaktů.

