Brussell, il-11 ta’ Frar 2009

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA TRIPARTITIKA
LI TISTABBILIXXI "JUM EWROPEW 112"

Ifakkru li l-112 huwa n-numru tat-telefon sabiex iċċempel is-servizzi talemerġenza fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea (UE), mill-linji tat-telefon fissi u
ċellulari, mingħajr ħlas,
Ifakkru li fl-1991 ittieħdet id-deċiżjoni sabiex ikun introdott il-112 bħala l-uniku
numru tal-emerġenza Ewropew li tista' ċċempel sabiex ikun iffaċilitat l-aċċess
għas-servizzi ta' emerġenza bit-telefon, speċjalment għaċ-ċittadini li qed
jivvjaġġaw fl-UE,
Ifakkru li l-112 jopera fl-Istati Membri kollha tal-UE, u li huwa l-uniku numru li
jista' jintuża fl-Istati Membri kollha tal-UE u jeżisti flimkien, fil-maġġoranza
tagħhom, ma' wieħed jew għadd distint ta' numri nazzjonali tal-emerġenza,
Ifakkru li żdiedet il-mobilità taċ-ċittadini fl-UE għax-xogħol, l-istudju u l-pjaċir
fis-snin riċenti, li jistgħu jsibu lilhom infushom f'sitwazzjoni ta' emerġenza barra
minn pajjiżhom, u li jibbenefikaw minn servizz ta' emerġenza affidabbli fis-suq
uniku,
Ifakkru li ċ-ċittadini jistgħu jċemplu l-112 għall-emerġenzi kollha u li t-telefonati
lill-112 iridu jitwieġbu b'mod xieraq u ttrattati bl-iżjed manjiera adattata għallorganizzazzjoni nazzjonali tas-sistemi t'emerġenza, u li tagħrif dwar il-lokalità ta'
min qiegħed iċempel għandha tkun disponibbli għas-servizzi tal-emerġenza,
Ifakkru l-importanza għall-UE sabiex ssaħħaħ il-kapaċità tagħha sabiex
tindirizza il-fażijiet kollha ta' diżastru (il-preparatezza, il-prevenzjoni, ir-rispons
u l-irkupru), fejn sistemi tat-twissija bikrija jistgħu jibbenefikaw mit-tagħrif li jsir
disponibbli miċ-ċittadini li jkunu qed iċemplu l-112,
Konxji mill-importanza tas-servizzi tal-emerġenza li jgħinu ċ-ċittadini f'każijiet
ta' diffikultà u l-ħtieġa sabiex ikunu mħeġġa iktar l-isforzi kontinwi tal-Istati
Membri billi jiġbdu l-attenzjoni fuq il-benefiċċji li jistgħu jinkisbu mir-rinforz
tan-netwerking u l-iskambju tal-esperjenzi dwar kwistjonijiet tekniċi, ekonomiċi
u legali differenti fil-livell tal-UE,
Ifakkru l-importanza soċjali taċ-ċittadini sabiex jidentifikaw l-112 bħala wieħed
mir-riżultati sinifikanti li tat l-UE,
Ifakkru li 24% biss taċ-ċittadini tal-UE fil-preżent jidentifikaw il-112 bħala nnumru li wieħed għandu jċempel f'każ ta' emerġenza fi kwalunkwe post fl-UE u

li 30% biss taċ-ċittadini tal-UE huma tal-fehma li huma informati b'mod xieraq
dwar l-eżistenza tal-112,
Jenfasizzaw il-ħtieġa sabiex tiżdied il-viżibilità u l-għarfien dwar in-numru
uniku tal-emerġenza Ewropew il-112, li l-benefiċċji tiegħu għaċ-ċittadini
għandhom ikunu ċċelebrati kull sena,
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea,
Japprovaw l-istabiliment tal-"Jum Ewropew 112" sabiex ikun iċċelebrat fil-11 ta'
Frar kull sena, partikolarment bl-organizzazzjoni ta' attivitajiet li jżidu l-għarfien,
il-qsim tal-esperjenzi u n-netwerking.

