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BG Единство в многообразието BG 

12.3.2012 B7-0130/2 

Изменение  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0130/2012 

Richard Seeber и други 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Шести световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. заявява, че водата е общ ресурс за 

човечеството и поради това не следва да 

бъде източник на печалба, както и че 

достъпът до вода следва да бъде 

основно и универсално право; 

приветства признаването от ООН на 

правото на безопасна питейна вода и 

канализационна инфраструктура като 

право на човека, което произтича от 

правото на достойно равнище на живот; 

призовава да се положат всички 

необходими усилия, за да се гарантира 

достъп до вода за най-бедните слоеве от 

населението до 2015 г.; 

1. заявява, че водата е общ ресурс за 

човечеството и обществено благо и 

поради това не следва да бъде източник 

на печалба, както и че достъпът до вода 

следва да бъде основно и универсално 

право; приветства признаването от ООН 

на правото на безопасна питейна вода и 

канализационна инфраструктура като 

право на човека, което произтича от 

правото на достойно равнище на живот; 

призовава да се положат всички 

необходими усилия, за да се гарантира 

достъп до вода и канализационна 

инфраструктура за най-бедните слоеве 

от населението до 2015 г.; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.3.2012 B7-0130/3 

Изменение  3 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0130/2012 

Richard Seeber и други 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Шести световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. призовава всички страни да 

признаят водата като публично 

благо, да прилагат правата на вода и 

канализационна инфраструктура и да 

предприемат подходящи мерки, за да 

гарантират, че правата на вода и 

канализационна инфраструктура са 

изцяло отразени в техните закони, 

политики и практики; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/4 

Изменение  4 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0130/2012 

Richard Seeber и други 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Шести световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. отново заявява, че „управлението 

на водните ресурси не следва да бъде 

предмет на правилата на вътрешния 

пазар“ (Резолюция на Европейския 

парламент от 11 март 2004 г. 

относно „Стратегия за вътрешния 

пазар – приоритети за периода 2003–

2006 г.“, P5_TA (2004) 0183 на ЕП) и 

призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират обществената 

собственост и управлението на 

водите и водните услуги; 

 P5_TA (2004)0183. 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/5 

Изменение  5 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0130/2012 

Richard Seeber и други 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Шести световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията и държавите 

членки да засилят ангажимента си за 

постигане на приетите от ООН Цели на 

хилядолетието за развитие в областта на 

водите и канализацията и също така да 

вземат предвид относимите резултати от 

Конференцията на ООН по въпросите на 

устойчивото развитие („Рио + 20“); 

подчертава, че разискванията в рамките 

на Световния форум по въпросите на 

водата следва да са насочени към 

стратегии и решения за селскостопанско 

и икономическо развитие, които могат 

да гарантират високо равнище на 

наличие и качество на водата; 

2. призовава Комисията и държавите 

членки да засилят ангажимента си за 

пълно постигане на приетите от ООН 

Цели на хилядолетието за развитие в 

областта на водите и канализацията и 

също така да вземат предвид 

относимите резултати от 

Конференцията на ООН по въпросите на 

устойчивото развитие („Рио + 20“); 

подчертава, че разискванията в рамките 

на Световния форум по въпросите на 

водата следва да са насочени към 

стратегии и решения за селскостопанско 

и икономическо развитие, които могат 

да гарантират високо равнище на 

наличие и качество на водата; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/6 

Изменение  6 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0130/2012 

Richard Seeber и други 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Шести световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава, че устойчивото 

използване на водите е както 

икономическа, така и екологична 

необходимост; призовава за по-голяма 

прозрачност на схемите за 

ценообразуване при водата; 

10. подчертава, че устойчивото 

използване на водите е както 

икономическа, така и екологична и 

здравна необходимост; призовава за по-

голяма прозрачност на схемите за 

ценообразуване при водата; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/7 

Изменение  7 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0130/2012 

Richard Seeber и други 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Шести световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. призовава председателството на 

ЕС да предприеме политически и 

дипломатически инициативи за 

започването на преговори под егидата 

на Организацията на обединените 

нации за международен договор за 

признаване на водата като 

обществено благо и на правото на 

достъп до безопасна, чиста, достъпна 

и финансово поносима питейна вода и 

канализационна инфраструктура за 

всички; 

Or. en 

 

 


