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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Komisijas pēcpārbaude attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) 
Right2Water (R2W), ko tā veica atbilstoši ierosinājumam tās paziņojumā, nesniedza 
gaidītos rezultātus, lai gan Komisija bija paziņojusi, ka tā pastiprinās centienus, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis pilnībā īsteno ES ūdens tiesību aktus, pārskatot ES Dzeramā 
ūdens direktīvu un ierosinot grozījumus;

2. uzsver, ka EPI ir svarīgs instruments, lai likumdošanas procesā ņemtu vērā pilsoņu 
viedokli, un ka pieņemamai un pienācīgai EPI principā vajadzētu kļūt par pamatu jaunam 
Komisijas likumdošanas priekšlikumam, vismaz gadījumos –– kā šīs EPI R2W gadījumā –
–, kad Komisija to ir apņēmusies darīt;

3. atgādina par pienākumu garantēt tiesu pieejamību un informāciju vides jautājumos, kā arī 
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ko paredz Orhūsas konvencija; aicina 
Komisiju aktīvi veidot kampaņu, lai informētu ES pilsoņus par sasniegumiem, kas, 
īstenojot konvenciju, panākti pārskatāmības jomā, un par pieejamiem iedarbīgiem 
instrumentiem, un pildīt ES institūcijām noteiktās prasības; 

4. atzīmē, ka katru gadu Lūgumrakstu komiteja saņem ievērojamu skaitu lūgumrakstu no ES 
pilsoņiem, kas pauž bažas par ūdens kvalitāti un notekūdeņu apsaimniekošanu; uzskata, ka 
šie lūgumraksti parāda iedzīvotāju patieso interesi par ES tiesību aktu, kas saistīti ar ūdeni, 
rūpīgu izpildi un tālāku attīstību;

5. mudina Komisiju šādas iedzīvotāju bažas un brīdinājumus, kas pausti lūgumrakstos, ņemt 
nopietni un rīkoties saistībā ar tiem, jo īpaši gadījumos, kad vēl nav par vēlu, lai novērstu 
piesārņojumu un nesaimniecisku rīcību;

6. aicina Komisiju izstrādāt saistošus tiesību aktus, lai garantētu, ka kompetentās iestādes 
nodrošina, ka visa informācija par ūdens kvalitāti un ūdens apsaimniekošanu ir pieejama 
attiecīgajiem iedzīvotājiem viegli pieejamā un saprotamā veidā un ka viņi ir pilnībā un 
savlaicīgi informēti par visiem ūdens apsaimniekošanas projektiem, lai viņi var ar tiem 
iepazīties un būt iesaistīti;

7. aicina dalībvalstis steidzami pabeigt savus upju baseinu apsaimniekošanas plānus un tos 
pienācīgi īstenot, pilnībā ievērojot primāri svarīgos ekoloģijas kritērijus;

8. aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt ES finansējuma izmantošanu ūdens apsaimniekošanas 
projektiem un nodrošināt, ka šāds finansējums tiek izmantots tikai projektiem, kuriem tas 
bija paredzēts.


