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2. 9. 2015 A8-0228/2 

Pozměňovací návrh  2 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby uznala význam 
lidského práva na vodu a hygienu 
a význam vody, která je veřejným statkem 
a základní hodnotou pro všechny občany 
EU, nikoli komoditou; vyjadřuje své obavy 
z toho, že od roku 2008 bude v důsledku 
finanční a hospodářské krize a politik 
škrtů, které zvýšily chudobu v Evropě 
a počet domácností s nízkými příjmy, 
rostoucí počet osob čelit problémům 
s placením svých účtů za vodu, a že cenová 
dostupnost vody bude představovat stále 
větší problém; odmítá uzavírání přívodu 
vody a nucené odpojování přípojky od 
vodovodu jakožto porušování lidských 
práv a žádá členské státy, aby neprodleně 
ukončily trvání těchto situací, jsou-li 
způsobeny socio-ekonomickými faktory 
v domácnostech s nízkým příjmem; vítá 
skutečnost, že v některých členských 

státech se využívají „vodní banky“ nebo 

minimální kvóty na vodu ve snaze pomoci 

nejzranitelnějším obyvatelům s poplatky 

za tyto služby a zaručit přísun vody 

jakožto nezadatelné složky základních 

práv; 

18. vyzývá Komisi, aby uznala význam 
lidského práva na vodu a hygienu 
a význam vody, která je veřejným statkem 
a základní hodnotou pro všechny občany 
EU, nikoli komoditou; vyjadřuje obavy 
z toho, že od roku 2008 v důsledku 
finanční a hospodářské krize, které zvýšily 
chudobu v Evropě a počet domácností 
s nízkými příjmy, čelí rostoucí počet osob 
problémům s placením účtů za vodu, a že 
cenová dostupnost vody představuje stále 
větší problém; odmítá uzavírání přívodu 
vody a nucené odpojování přípojky od 
vodovodu a žádá členské státy, aby 
neprodleně ukončily tyto situace, jsou-li 
způsobeny socio-ekonomickými faktory 
v domácnostech s nízkým příjmem; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
2. 9. 2015 A8-0228/3 

Pozměňovací návrh  3 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
dopady nedávné hospodářské krize 
provedla ve spolupráci s členskými státy 
a regionálními a místními orgány studii 
zabývající problémem vodní chudoby, 
včetně otázek přístupu a cenové 
dostupnosti; naléhá na Komisi, aby více 
podporovala a usnadňovala neziskovou 
spolupráci dodavatelů vody s cílem 
podpořit dodavatele v méně rozvinutých 
a venkovských oblastech, aby všichni 
občané žijící v těchto oblastech měli 
přístup ke kvalitní vodě; 

19. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
dopady nedávné hospodářské krize 
provedla ve spolupráci s členskými státy 
a regionálními a místními orgány studii 
zabývající se problémem vodní chudoby, 
včetně otázek přístupu a cenové 
dostupnosti; naléhá na Komisi, aby více 
podporovala a usnadňovala spolupráci 
dodavatelů vody s cílem podpořit 
dodavatele v méně rozvinutých 
a venkovských oblastech, aby všichni 
občané žijící v těchto oblastech měli 
přístup ke kvalitní vodě; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/4 

Pozměňovací návrh  4 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že údajná neutralita 
Komise ohledně vlastnictví a správy vod se 
zdá být v rozporu s privatizačními 

programy, které Trojka vnutila některým 

členským státům; 

21. zdůrazňuje neutralitu Komise ohledně 
vlastnictví a správy vod; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/5 

Pozměňovací návrh  5 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. uznává, že – jak uvádí rámcová 
směrnice o vodě – voda není zboží ale 
veřejný statek, který má zásadní význam 
pro lidský život a důstojnost, a připomíná 
Komisi, že pravidla stanovená ve Smlouvě 
EU ukládají, že musí zůstat neutrální ve 
vztahu k vnitrostátním rozhodnutím 
upravujícím režim vlastnictví podniků 
vodního hospodářství, a že by tudíž Komise 

v žádném případě neměla podporovat 

privatizaci těchto podniků v souvislosti 

s ekonomickými ozdravnými programy 

nebo jakýmkoli jiným unijním postupem 

koordinace hospodářské politiky; 
vzhledem k tomu, že se jedná o služby 
obecného, a tedy hlavně veřejného zájmu, 
vyzývá Komisi, aby trvale vyloučila 

vodu, hygienu a zpracovávání odpadních 

vod z pravidel upravujících vnitřní trh a 

z veškerých obchodních dohod a aby 

zajistila, že budou poskytovány za 

dostupné ceny, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby byly tyto služby 
technicky, finančně a administrativně 
řízeny účelným, účinným a transparentním 
způsobem; 

22. uznává, že – jak uvádí rámcová 
směrnice o vodě – voda není zboží, ale 
veřejný statek, který má zásadní význam 
pro lidský život a důstojnost, a připomíná 
Komisi, že pravidla stanovená ve Smlouvě 
EU ukládají, že musí zůstat neutrální ve 
vztahu k vnitrostátním rozhodnutím 
upravujícím režim vlastnictví podniků 
vodního hospodářství, neboť se jedná 
o služby obecného, a tedy hlavně veřejného 
zájmu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby voda a hygienická zařízení 
byly poskytovány za dostupné ceny a aby 

byly tyto služby technicky, finančně 
a administrativně řízeny účelným, účinným 
a transparentním způsobem, aby se 

zaručilo naplňování veřejného zájmu;  

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/6 

Pozměňovací návrh  6 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. uznává, že dodávky vody a sanitární 
služby jsou služby obecného zájmu a že 
voda není komodita, ale veřejný statek a že 
by proto měla být poskytována za dostupné 
ceny odpovídající právu lidi na minimální 
kvalitu vody s tím, že by měl být zajištěn 

progresivní poplatek; žádá členské státy, 
aby zajistily uplatňování spravedlivého, 
rovnoprávného, transparentního 
a odpovídajícího systému poplatků za 
zásobování vodou a hygienická zařízení, 
tak aby celá veřejnost měla zaručený 
přístup ke službám vysoké kvality bez 
ohledu na příjmy občanů; 

29. uznává, že dodávky vody a sanitární 
služby jsou služby obecného zájmu a že 
voda není komodita, ale veřejný statek a že 
by proto měla být poskytována za dostupné 
ceny odpovídající právu lidí na minimální 
kvalitu vody; žádá členské státy, aby 
zajistily uplatňování spravedlivého, 
rovnoprávného, transparentního 
a odpovídajícího systému poplatků za 
zásobování vodou a hygienická zařízení, 
tak aby celá veřejnost měla zaručený 
přístup ke službám vysoké kvality bez 
ohledu na příjmy občanů; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/7 

Pozměňovací návrh  7 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. konstatuje, že v zemích v celé EU, 
včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 
Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 
případného či skutečného vynětí 

vodohospodářských služeb z veřejného 

sektoru velké obavy občanů; připomíná, že 
volba metody řízení vodních zdrojů je 
založena na zásadě subsidiarity, jak je 
stanovena v článku 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a v protokolu 
(č. 26) o službách obecného zájmu, který 
zdůrazňuje zvláštní význam veřejných 
služeb pro sociální a teritoriální soudržnost 
v Unii; připomíná, že podniky zajišťující 
dodávky vody a kanalizaci, jsou službami 
obecného zájmu a jejich obecným úkolem 
je zajistit, aby veškeré obyvatelstvo 
dostávalo vysoce kvalitní vodu za sociálně 
přijatelné ceny při minimalizaci 
negativních dopadů odpadní vody na 
životní prostředí; 

44. konstatuje, že v zemích v celé EU, 
včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 
Irska, Německa a Itálie, lidské právo na 
vodu a hygienu vyvolalo velké obavy 
občanů; připomíná, že volba metody řízení 
vodních zdrojů je založena na zásadě 
subsidiarity, jak je stanovena v článku 14 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
v protokolu č. 26 o službách obecného 
zájmu, který zdůrazňuje zvláštní význam 
veřejných služeb pro sociální a teritoriální 
soudržnost v Unii; připomíná, že podniky 
zajišťující dodávky vody a kanalizaci, jsou 
službami obecného zájmu a jejich obecným 
úkolem je zajistit, aby veškeré 
obyvatelstvo dostávalo vysoce kvalitní 
vodu za sociálně přijatelné ceny při 
minimalizaci negativních dopadů odpadní 
vody na životní prostředí; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/8 

Pozměňovací návrh  8 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. poukazuje na sílící trend, kterým je 

opětovný převod vodohospodářských 

služeb na místní samosprávu v několika 

členských státech, včetně Francie 

a Německa připomíná, že v budoucnu by 
měla být nadále zajištěna možnost 
opětovného převedení vodohospodářských 
služeb pod správu obcí bez jakéhokoli 
omezení a měla by zůstat pod místní 
správou, pokud příslušné veřejné orgány 
tuto možnost zvolí; připomíná, že voda je 
jedním ze základních lidských práv, a že 
by tedy měla být fyzicky i cenově dostupná 
pro všechny; zdůrazňuje, že členské státy 
mají povinnost zajistit, aby byla voda 
zaručena všem, bez ohledu na 
poskytovatele, a zároveň se ujistit, že 
příslušní poskytovatelé dodávají zdravou 
pitnou vodu a zajišťují lepší hygienu; 

46. připomíná, že v budoucnu by měla být 
nadále zajištěna možnost opětovného 
převedení vodohospodářských služeb pod 
správu obcí bez jakéhokoli omezení a měla 
by zůstat pod místní správou, pokud 
příslušné veřejné orgány tuto možnost 
zvolí; připomíná, že voda je jedním ze 
základních lidských práv, a že by tedy 
měla být fyzicky i cenově dostupná pro 
všechny; zdůrazňuje, že členské státy mají 
povinnost zajistit, aby byla voda zaručena 
všem, bez ohledu na poskytovatele, 
a zároveň se ujistit, že příslušní 
poskytovatelé dodávají zdravou pitnou 
vodu a zajišťují lepší hygienu; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/9 

Pozměňovací návrh  9 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. zdůrazňuje, že vzhledem ke zvláštnímu 

charakteru vodohospodářských 

a hygienických služeb, jako je produkce, 

distribuce a čištění odpadních vod, je 

nezbytné, aby byly vyloučeny z jakýchkoli 

obchodních dohod, o nichž EU jedná 

nebo které zvažuje; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby při probíhajících jednáních 

o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství (TTIP) a 

o dohodě o obchodu se službami zajistila 

právně závaznou výjimku pro 

vodohospodářské a sanitární služby a pro 

služby související s odpadní vodou; 

zdůrazňuje, že všechny budoucí obchodní 

a investiční dohody by měly zahrnout 

ustanovení o skutečném přístupu k pitné 

vodě pro obyvatele třetích zemí, na něž se 

dohoda vztahuje, a to v souladu 

s dlouhodobým závazkem Unie, jímž je 

udržitelný rozvoj a lidská práva, a že 

skutečný přístup k pitné vodě pro 

obyvatele třetích zemí, na které se dohoda 

vztahuje, musí být základní podmínkou 

jakýchkoli budoucích dohod o volném 

obchodu; 

47. vypouští se 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/10 

Pozměňovací návrh  10 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. připomíná, že směrnice 2006/123/ES 
o službách na vnitřním trhu vyvolala silnou 
opozici občanské společnosti v mnoha 
ohledech, včetně otázek týkajících se 
služeb všeobecného hospodářského zájmu, 
jako je například distribuce vody, dodávky 
pitné vody a nakládání s odpadními 
vodami; připomíná, že instituce EU byly 

nakonec donuceny zahrnout tato odvětví 

do služeb, které nelze liberalizovat; 

54. připomíná, že směrnice 2006/123/ES 
o službách na vnitřním trhu vyvolala silnou 
opozici občanské společnosti v mnoha 
ohledech, včetně otázek týkajících se 
služeb všeobecného hospodářského zájmu, 
jako je například distribuce vody, dodávky 
pitné vody a nakládání s odpadními 
vodami; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/11 

Pozměňovací návrh  11 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. poukazuje na význam partnerství 
v rámci veřejného sektoru při výměně 
osvědčených postupů na základě neziskové 
spolupráce mezi dodavateli vody, a vítá, že 
Komise ve svém sdělení význam 
partnerství v rámci veřejného sektoru 
vůbec poprvé uznala; 

55. poukazuje na význam partnerství 
v rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru při 
výměně osvědčených postupů na základě 
neziskové spolupráce mezi dodavateli 
vody, a vítá, že Komise ve svém sdělení 
význam partnerství v rámci veřejného 
sektoru vůbec poprvé uznala; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/12 

Pozměňovací návrh  12 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. odsuzuje odepření poskytování 
vodohospodářských a hygienických služeb 

znevýhodněným a zranitelným skupinám 

obyvatel, což slouží v některých členských 

státech jako donucovací prostředek; 

znovu poukazuje na skutečnost, že 

orgány některých členských států nechaly 

zavřít veřejné studny, a tak 

nejzranitelnějším skupinám 

zkomplikovaly přístup k vodě; 

61. vypouští se 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/13 

Pozměňovací návrh  13 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 64 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. vyzývá vodohospodářské společnosti, 
aby hospodářské zisky vyprodukované 
v rámci řízení vodohospodářského cyklu 
byly znovu investovány do poskytování 
a zlepšování vodohospodářských služeb 
a ochrany vodních zdrojů; připomíná, že 
zásada návratnosti nákladů na 
vodohospodářské služby zahrnuje náklady 
na životní prostředí a zdroje, a to při 
respektování zásad spravedlnosti, 
transparentnosti a lidského práva na vodu 
a povinností členských států týkajících se 
plnění jejich povinností souvisejících 
s návratností nákladů nejlepším možným 
způsobem, aby to neohrozilo záměry 
a dosažení cílů rámcové směrnice o vodě; 
doporučuje, aby byly ukončeny praktiky, 

kdy jsou hospodářské zdroje odkloněny 

z vodohospodářského sektoru do jiných 

politik, a to včetně případů, kdy účty za 

vodu zahrnují koncesní poplatky, které 

nejsou určeny na vodohospodářskou 

infrastrukturu; poukazuje na znepokojivý 
stav infastruktury v některých členských 
státech, v nichž dochází k plýtvání vodou 
v důsledku jejího úniku z nevhodných 
a zastaralých vodovodních řadů, a naléhavě 
členské státy vyzývá ke zvýšení investic do 
zlepšení infrastruktury a dalších 
vodohospodářských služeb, což je 
předpoklad pro zajištění lidského práva na 

64. vyzývá příslušné veřejné orgány 
a vodohospodářské společnosti, aby 
hospodářské zisky vyprodukované v rámci 
řízení vodohospodářského cyklu byly 
znovu investovány do poskytování 
a zlepšování vodohospodářských služeb 
a ochrany vodních zdrojů; připomíná, že 
zásada návratnosti nákladů na 
vodohospodářské služby zahrnuje náklady 
na životní prostředí a zdroje, a to při 
respektování zásad spravedlnosti, 
transparentnosti a lidského práva na vodu 
a povinností členských států týkajících se 
plnění jejich povinností souvisejících 
s návratností nákladů nejlepším možným 
způsobem, aby to neohrozilo záměry 
a dosažení cílů rámcové směrnice o vodě; 
poukazuje na znepokojivý stav 
infastruktury v některých členských 
státech, v nichž dochází k plýtvání vodou 
v důsledku jejího úniku z nevhodných 
a zastaralých vodovodních řadů, a naléhavě 
členské státy vyzývá ke zvýšení investic do 
zlepšení infrastruktury a dalších 
vodohospodářských služeb, což je 
předpoklad pro zajištění lidského práva na 
vodu v budoucnosti; 
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2. 9. 2015 A8-0228/14 

Pozměňovací návrh  14 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 
by měly v plném rozsahu začlenit 
univerzální přístup k vodě a hygieně 
prosazováním partnerství soukromého 
a veřejného sektoru na základě zásad 
neziskového přístupu a solidarity mezi 
vodohospodářskými subjekty a pracovníky 
v různých zemích a využívat širokého 
spektra nástrojů od partnerství veřejného 
a soukromého sektoru po podporu 
osvědčených postupů, a to sdílením 
znalostí a prostřednictvím programů 
rozvoje a spolupráce v tomto odvětví; 
připomíná, že rozvojové politiky členských 
států by měly uznávat lidskoprávní rozměr 
přístupu k nezávadné pitné vodě 
a sanitárním zařízením a že přístup 
založený na právech si žádá podporu 
legislativních rámců, financování i větší 
vliv občanské společnosti, mají-li být tato 
práva uvedena do praxe; 

76. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 
by měly v plném rozsahu začlenit 
univerzální přístup k vodě a hygieně 
prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru na 
základě solidarity mezi 
vodohospodářskými subjekty a pracovníky 
v různých zemích a využívat širokého 
spektra nástrojů k podpoře osvědčených 
postupů, a to sdílením znalostí 
a prostřednictvím programů rozvoje 
a spolupráce v tomto odvětví; připomíná, 
že rozvojové politiky členských států by 
měly uznávat lidskoprávní rozměr přístupu 
k nezávadné pitné vodě a sanitárním 
zařízením a že přístup založený na právech 
si žádá podporu legislativních rámců, 
financování i větší vliv občanské 
společnosti, mají-li být tato práva uvedena 
do praxe; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/15 

Pozměňovací návrh  15 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 92 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

92. vyzývá členské státy, aby v souladu 
s pokyny Světové zdravotnické organizace 
zavedly cenovou politiku, která bude 
respektovat právo lidí na minimální 
množství vody pro život a bude bojovat 
proti plýtvání tím, že zajistí uplatňování 

progresivního poplatku úměrného 

množství spotřebované vody; 

92. vyzývá členské státy, aby v souladu 
s pokyny Světové zdravotnické organizace 
zavedly cenovou politiku, která bude 
respektovat právo lidí na minimální 
množství vody pro život a bude bojovat 
proti plýtvání; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/16 

Pozměňovací návrh  16 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
stávajícím hlavním cílem evropské 
občanské iniciativy Right2Water předložila 
legislativní návrhy, včetně případné revize 
rámcové směrnice o vodě, které by uznaly 
univerzální přístup k vodě a lidské právo 
na vodu, a vyjadřuje politování nad tím, že 
se tak doposud nestalo; je přesvědčen, že 
pokud tak Komise neučiní, ztratí evropská 

občanská iniciativa svou důvěryhodnost; 
doporučuje dále, aby byl univerzální 
přístup k nezávadné pitné vodě 
a hygienickým zařízením uznán v Listině 
základních práv Evropské unie; 

10. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
stávajícím hlavním cílem evropské 
občanské iniciativy „Right2Water“ 
předložila návrhy na ochranu 
univerzálního přístupu k vodě a lidského 
práva na vodu, a vyjadřuje politování nad 
tím, že se tak doposud nestalo; doporučuje 
dále, aby byl univerzální přístup 
k nezávadné pitné vodě a hygienickým 
zařízením uznán v Listině základních práv 
Evropské unie; 

Or. en 
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2. 9. 2015 A8-0228/17 

Pozměňovací návrh  17 

Peter Liese a ostatní 

 
Zpráva A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
2014/2239(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 a nový 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. vybízí Komisi, aby vypracovala 

evropský legislativní rámec pro opětovné 

použití vyčištěných odpadních vod s cílem 

chránit zejména zranitelné činnosti 

a oblasti; dále Komisi vybízí, aby 

podporovala sdílení zkušeností mezi 

zdravotnickými orgány různých členských 

států; 

Or. en 

 
 


