Bruxelles, 11 februarie 2009

DECLARAŢIE TRIPARTITĂ COMUNĂ
INSTITUIREA UNEI „ZILE EUROPENE A NUMĂRULUI 112”

Reamintind că, în toate țările Uniunii Europene (UE), numărul 112 este numărul
de telefon la care pot fi apelate gratuit serviciile de urgență de la posturi
telefonice mobile sau fixe,
Reamintind că în 1991 s-a hotărât introducerea numărului 112 ca număr
european unic pentru apeluri de urgență pentru a facilita accesul telefonic la
serviciile de urgență , în special pentru cetățenii care călătoresc în UE,
Reamintind că numărul 112 este funcțional în toate statele membre ale UE și că
este singurul număr care poate fi utilizat în toate statele membre ale UE
coexistând în majoritatea acestora cu unul sau mai multe numere naționale de
urgență distincte,
Reamintind că în Europa se înregistrează în ultimii ani o mobilitate din ce în ce
mai mare a cetățenilor în interes de serviciu, pentru studii sau în scopuri turistice
și că în străinătate, aceștia s-ar putea afla în situații de urgență, caz în care un
serviciu de urgență fiabil pe piața unică le-ar fi benefic,
Reamintind că cetățenii pot forma numărul 112 pentru orice apeluri de urgență și
că apelurilor la numărul 112 trebuie să li se răspundă corespunzător, acestea
fiind gestionate în modul cel mai potrivit raportat la organizarea sistemelor de
urgență la nivel național, precum și că informațiile de localizare a apelantului
trebuie să fie disponibile serviciilor de urgență,
Reamintind importanța pe care o prezintă pentru UE consolidarea capacității de
a gestiona toate etapele unei catastrofe (pregătirea, prevenirea, reacția și
redresarea), situații în care sistemele de alertă timpurie pot beneficia de
informații utile de la cetățenii care apelează numărul 112,
Conștienți de importanța sistemelor de urgență care acordă asistență cetățenilor
aflați în situații dificile și de necesitatea de a continua încurajarea eforturilor pe
care le depun în prezent statele membre prin sublinierea avantajelor rezultate
din consolidarea interrelaționării și din schimbul de experiențe la nivelul Uniunii
Europene privind anumite aspecte tehnice, economice, juridice și de organizare,

Reamintind că este important din punct de vedere social ca cetățenii să identifice
numărul 112 cu unul din rezultatele semnificative la care a ajuns UE,
Reamintind că numai 24% din cetățenii Uniunii Europene identifică în prezent
numărul 112 cu linia care trebuie utilizată oriunde în Europa în caz de urgență și
că numai 30% din cetățenii Uniunii Europene consideră că sunt informați în mod
corespunzător cu privire la existența numărului 112,
Subliniind necesitatea de a spori vizibilitatea numărului european unic pentru
apeluri de urgență 112 și de a-l face cunoscut, număr ale cărui avantaje pentru
cetățeni ar trebui sărbătorite în fiecare an,
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană,
Aprobă instituirea unei „Zile europene a numărului 112” care se va sărbători în
fiecare an la data de 11 februarie, în special prin organizarea de schimburi de
experiență, de activități de conștientizare și de interrelaționare.

