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Pisna izjava o zgodnjem obveščanju državljanov ob velikih nevarnostih 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker se zaveda, kako pomembno je zgodnje obveščanje državljanov v primerih neposrednih 

ali bližajočih se velikih nevarnosti, da bi zmanjšali trpljenje in izgubo človeških življenj; 

 

B. ker se zaveda, da je Parlament večkrat pozval k vzpostavitvi zgodnjega obveščanja in 

opozarjanja, kar je predvideno v več veljavnih in nastajajočih zakonodajnih dokumentih; 

 

C. ker se zaveda, da sistemi za zgodnje obveščanje zajemajo obveščanje oblasti prek (naravnih, 

tehnoloških in socialnih) regionalnih omrežij, povezanih z nevarnostjo, in opozarjanje 

državljanov prek telekomunikacijskih omrežij (radia, televizije, siren, prenosnih telefonov 

itd.), 

 

D. ker se zaveda, da EU nima splošnega večjezičnega, preprostega in učinkovitega sistema za 

opozarjanje državljanov na neposredne ali bližajoče se nevarnosti in da izvedba takšnega 

sistema zadeva več področij politike EU (telekomunikacije, okolje, zdravje, notranja 

varnost, civilna zaščita), prizadene pa tudi druga področja (transport, energetika, turizem), 

 

E. ker meni, da bi morala EU vzpostaviti tak sistem, da bi v kombinaciji z ustreznim 

informiranjem in kampanjami za usposabljanje pri državljanih sprožili ravnanje, s katerim bi 

ohranili življenja,  

 

1. poziva države članice in Komisijo, naj uporabita vse potrebne postopke in vire za 

vzpostavitev učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje o neposrednih ali bližajočih se 

nevarnostih po vsej EU; 

 

2. poziva Komisijo, naj predstavi ustrezne zakonodajne predloge na tem področju, pri tem pa 

upošteva vse nevarnosti in ustrezna področja politike; 

 

3. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in 

Komisiji. 

 


