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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que o seguimento que a Comissão pretende dar à iniciativa de cidadania 
europeia «Right2Water» (iniciativa «R2W»), tal como proposto na sua comunicação, fica 
aquém das expectativas, visto que a Comissão já tinha anunciado que reforçaria os
esforços envidados no sentido de garantir a plena aplicação pelos Estados-Membros da 
legislação da UE em matéria de água, reformulando a Diretiva da UE relativa à água 
destinada ao consumo humano e propondo alterações a esta última;

2. Salienta que a iniciativa de cidadania europeia constitui um importante instrumento que 
permite aos cidadãos serem ouvidos no processo legislativo, e realça que uma iniciativa de 
cidadania europeia admissível e adequada deve, em princípio, conduzir à elaboração de 
uma proposta legislativa pela Comissão, pelo menos nos casos em que a Comissão 
assumiu esse compromisso, como no da iniciativa «R2W»;

3. Recorda a obrigação de garantir tanto o acesso à justiça e à informação relativamente a 
questões ambientais como a participação do público no processo de decisão, tal como 
disposto na Convenção de Aarhus; solicita à Comissão que lance proativamente uma 
campanha para dar a conhecer aos cidadãos da UE os resultados desta Convenção no 
domínio da transparência e as ferramentas eficazes que a Convenção põe à sua disposição, 
e que aplique as disposições no que toca às instituições da UE;

4. Faz notar que a Comissão das Petições recebe, todos os anos, um número considerável de 
petições de cidadãos da UE que manifestam as suas preocupações relativamente à 
qualidade da água e à gestão das águas residuais; considera que essas petições revelam um 
genuíno interesse dos cidadãos no que se refere ao estrito cumprimento e ao 
aprofundamento da legislação da UE sobre a água;

5. Exorta a Comissão a ter em devida consideração as preocupações e os alertas dos cidadãos 
manifestados nestas petições e a dar-lhes seguimento, nomeadamente nos casos em que 
ainda é possível evitar situações de poluição e de má gestão;

6. Insta a Comissão a elaborar legislação vinculativa no sentido de garantir que todas as 
informações sobre a qualidade e a gestão da água sejam disponibilizadas de forma 
acessível e compreensível pelas autoridades competentes aos cidadãos afetados e que estes 
sejam plena e oportunamente informados sobre todos os projetos de gestão da água, de 
modo a que possam ser consultados e participar;

7. Solicita aos Estados-Membros que concluam, com urgência, os respetivos planos de 
gestão da bacia hidrográfica e que os apliquem corretamente em plena conformidade com 
os critérios ambientais fundamentais;

8. Apela à Comissão para que acompanhe de perto a utilização do financiamento da UE em 
projetos de gestão da água e garanta que este financiamento seja unicamente utilizado em 
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projetos para os quais estava destinado.


