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12.3.2012 B7-0130/2 

Pakeitimas  2 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0130/2012 

Richard Seeber ir kiti 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas 

forumas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 

žmonijos išteklius, tod÷l jis netur÷tų būti 

pasipelnymo šaltinis, ir kad galimyb÷ gauti 

vandens tur÷tų būti pagrindin÷ ir visuotin÷ 

teis÷; palankiai vertina tai, kad Jungtin÷s 

Tautos pripažįsta žmogaus teises į saugų 

geriamąjį vandenį ir sanitarines sąlygas, 

nustatytas pagal teisę į tinkamą gyvenimo 

lygį; ragina d÷ti visas būtinas pastangas 

siekiant iki 2015 m. užtikrinti skurdžiausiai 

gyvenančių asmenų galimybes gauti 

vandens; 

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 

žmonijos išteklius ir viešoji g÷ryb÷, tod÷l 

jis netur÷tų būti pasipelnymo šaltinis, ir 

kad galimyb÷ gauti vandens tur÷tų būti 

pagrindin÷ ir visuotin÷ teis÷; palankiai 

vertina tai, kad Jungtin÷s Tautos pripažįsta 

žmogaus teises į saugų geriamąjį vandenį ir 

sanitarines sąlygas, nustatytas pagal teisę į 

tinkamą gyvenimo lygį; ragina d÷ti visas 

būtinas pastangas siekiant iki 2015 m. 

užtikrinti skurdžiausiai gyvenančių asmenų 

sanitarines sąlygas ir galimybes gauti 

vandens; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/3 

Pakeitimas  3 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0130/2012 

Richard Seeber ir kiti 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas 

forumas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. ragina visas valstybes pripažinti 

vandenį viešąja g÷rybe, įgyvendinti teises į 

vandenį ir sanitariją, imtis atitinkamų 

priemonių siekiant užtikrinti, kad teis÷ į 

vandenį ir sanitariją būtų visapusiškai 

įtvirtinta jų teis÷s aktuose, politikoje ir 

praktin÷je veikloje; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0130/2012 

Richard Seeber ir kiti 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas 

forumas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1b. primena, kad „vandens išteklių 

valdymui netur÷tų būti taikomos vidaus 

rinkos taisykl÷s“ (Europos Parlamento 

2004 m. kovo 11 d. rezoliucija „Vidaus 

rinkos strategija – 2003–2006 m. 

prioritetai“ P5_TA (2004)0183) ir ragina 

Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 

vanduo ir vandens įrenginiai priklausytų 

valstyb÷s sektoriui ir būtų jo valdomi; 

 P5_TA (2004)0183. 

Or. en 
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Pakeitimas  5 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0130/2012 

Richard Seeber ir kiti 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas 

forumas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 

sustiprinti savo įsipareigojimus siekti JT 

Tūkstantmečio vystymosi tikslų vandens ir 

sanitarinių sąlygų srityje ir taip pat 

atsižvelgti į atitinkamas „Rio+20“ 

konferencijos d÷l tvaraus vystymosi 

išvadas; pabr÷žia, kad diskusijos pasaulinio 

vandens ištekliams skirto forumo metu 

tur÷tų būti skirtos siekiant parengti žem÷s 

ūkio ir ekonomikos vystymosi strategijas ir 

sprendimus, kurie užtikrintų patikimas 

galimybes gauti vandens ir jo aukštą 

kokybę; 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 

sustiprinti savo įsipareigojimus visiškai 

pasiekti JT Tūkstantmečio vystymosi 

tikslus vandens ir sanitarinių sąlygų srityje, 

taip pat atsižvelgti į atitinkamas „Rio+20“ 

konferencijos d÷l tvaraus vystymosi 

išvadas; pabr÷žia, kad diskusijos pasaulinio 

vandens ištekliams skirto forumo metu 

tur÷tų būti skirtos siekiant parengti žem÷s 

ūkio ir ekonomikos vystymosi strategijas ir 

sprendimus, kurie užtikrintų patikimas 

galimybes gauti vandens ir jo aukštą 

kokybę; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0130/2012 

Richard Seeber ir kiti 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas 

forumas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. pabr÷žia, kad tvarus vandens 

naudojimas yra būtinyb÷ ne tik 

ekonominiu, bet ir aplinkos apsaugos 

požiūriu; ragina nustatant vandens kainas 

užtikrinti daugiau skaidrumo; 

10. pabr÷žia, kad tvarus vandens 

naudojimas yra būtinyb÷ ne tik 

ekonominiu, bet ir aplinkos apsaugos ir 

sveikatos požiūriu; ragina nustatant 

vandens kainas užtikrinti daugiau 

skaidrumo; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/7 

Pakeitimas  7 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0130/2012 

Richard Seeber ir kiti 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas 

forumas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 17a. ragina pirmininkaujančią ES 

valstybę imtis politin÷s ir diplomatin÷s 

iniciatyvos ir, užsitikrinus Jungtinių 

Tautų paramą, prad÷ti derybas d÷l 

tarptautin÷s sutarties, kurioje vanduo 

būtų pripažintas viešąja g÷rybe ir kurioje 

būtų užtikrinama visų teis÷ į saugų, švarų, 

prieinamą ir įperkamą geriamąjį vandenį 

ir sanitariją; 

Or. en 

 

 

 


