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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że dalsze działania Komisji w związku z europejską inicjatywą obywatelską 
Right2Water [Prawo do wody] (R2W), zaproponowane przez nią w komunikacie, nie 
spełniają oczekiwań, ponieważ Komisja już zapowiedziała, że zintensyfikuje wysiłki na 
rzecz pełnego wdrożenia unijnego prawodawstwa wodnego przez państwa członkowskie, 
dokona przeglądu dyrektywy UE w sprawie wody pitnej i zaproponuje zmiany;

2. podkreśla, że europejska inicjatywa obywatelska jest ważnym narzędziem przedstawiania 
przez obywateli swojej opinii w procedurze legislacyjnej oraz że dopuszczalna i 
odpowiednia europejska inicjatywa obywatelska powinna co do zasady doprowadzić do 
przedstawienia przez Komisję nowego wniosku ustawodawczego, w każdym razie jeżeli 
Komisja sama się do tego zobowiązała, jak ma to miejsce w przypadku europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej R2W;

3. przypomina o obowiązku zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i informacji 
w sprawach środowiska oraz udziału opinii publicznej w procesie podejmowania decyzji, 
jak ustanowiono w konwencji z Aarhus; wzywa Komisję, by proaktywnie organizowała 
kampanie informujące obywateli UE o osiągnięciach konwencji w zakresie przejrzystości 
i skutecznych narzędziach, jakimi obywatele już dysponują, oraz by wykonywała przepisy 
dotyczące instytucji unijnych;

4. zauważa, że każdego roku Komisja Petycji PE otrzymuje od obywateli UE dużą liczbę 
petycji, w których obywatele ci wyrażają zaniepokojenie jakością wody i 
gospodarowaniem ściekami; jest zdania, że petycje te dowodzą rzeczywistego 
zainteresowania obywateli skrupulatnym egzekwowaniem i dalszym rozwojem unijnych 
przepisów dotyczących wody;

5. wzywa Komisję, by poważnie potraktowała zastrzeżenia i uwagi obywateli zgłaszane w 
takich petycjach oraz podjęła w ich sprawie działania, w szczególności jeżeli jest jeszcze 
czas na zapobieżenie zanieczyszczeniom i uchybieniom w gospodarowaniu;

6. wzywa Komisję, by opracowała wiążące przepisy, których celem będzie zapewnienie, że 
właściwe organy będą udzielały obywatelom wszelkich informacji o jakości wody i 
gospodarce wodnej w przystępnej i zrozumiałej formie oraz że obywatele uzyskają na 
czas pełne informacje o wszelkich projektach z dziedziny gospodarki wodnej, tak by 
umożliwić zasięgnięcie ich opinii i ich udział;

7. wzywa państwa członkowskie do pilnego ukończenia  planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu i do właściwego ich realizowania przy pełnym poszanowaniu nadrzędnych 
kryteriów ekologicznych;

8. wzywa Komisję, by uważnie monitorowała wykorzystywanie funduszy unijnych na 
projekty z zakresu gospodarki wodnej oraz by dopilnowała, że takie fundusze będą 
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wykorzystywane tylko na projekty, na które je przeznaczono/


