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12.3.2012 B7-0130/2 

Grozījums Nr.  2 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012 

Richard Seeber un citi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
Sestais Pasaules Ūdens forums MarseĜā 2012. gada 12.–17. martā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visai 
cilvēcei kopīgs resurss, tādēĜ tas nedrīkst 
būt peĜĦas avots, un ka nodrošinājums ar 
ūdeni ir uzskatāms par vispārējām cilvēka 
pamattiesībām; ir gandarīts, ka Apvienoto 
Nāciju Organizācija ir atzinusi — cilvēka 
tiesības uz droša dzeramā ūdens un 
sanitārijas pieejamību ir daĜa no tiesībām 
uz pienācīgu dzīves līmeni; prasa darīt visu 
iespējamo, lai līdz 2015. gadam garantētu, 
ka ūdens ir pieejams vistrūcīgākajiem 
pasaules iedzīvotājiem; 

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visai 
cilvēcei kopīgs resurss un sabiedriskā 
prece, tādēĜ tas nedrīkst būt peĜĦas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām; ir 
gandarīts, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācija ir atzinusi — cilvēka tiesības 
uz droša dzeramā ūdens un sanitārijas 
pieejamību ir daĜa no tiesībām uz pienācīgu 
dzīves līmeni; pieprasa darīt visu 
iespējamo, lai līdz 2015. gadam garantētu, 
ka ūdens un sanitārija ir pieejami 
vistrūcīgākajiem pasaules iedzīvotājiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012 

Richard Seeber un citi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
Sestais Pasaules Ūdens forums MarseĜā 2012. gada 12.–17. martā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a aicina visas valstis atzīt ūdeni par 
sabiedrisku preci, ievērot tiesības uz ūdeni 
un sanitāriju un veikt pienācīgus 
apsākumus, lai nodrošinātu, ka tiesības uz 
ūdeni un sanitāriju tiek pilnībā 
atspoguĜotas to tiesību aktos, politikā un 
praksē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012 

Richard Seeber un citi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
Sestais Pasaules Ūdens forums MarseĜā 2012. gada 12.–17. martā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.b atkārto, ka „ūdens resursu pārvaldībai 
nebūtu jāpiemēro iekšējā tirgus 
noteikumi” (Eiropas Parlamenta 
2004. gada 11. marta rezolūcija par 
iekšējā tirgus stratēăijas prioritātēm 
2003.–2006. gadam, P5_TA (2004)0183), 
un aicina Komisiju un dalībvalstis 
garantēt, ka ūdens un ūdensapgādes 
uzĦēmumi ir valsts īpašumā un 
pārvaldībā; 

 P5_TA (2004)0183. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012 

Richard Seeber un citi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
Sestais Pasaules Ūdens forums MarseĜā 2012. gada 12.–17. martā 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis vēl 
spēcīgāk īstenot apĦemšanos sasniegt ANO 
Tūkstošgades attīstības mērėus 
ūdensapgādes un sanitārijas jomā, kā arī 
Ħemt vērā attiecīgos ilgtspējīgai attīstībai 
veltītās ANO konferences (Rio+20) 
rezultātus; uzsver, ka Pasaules Ūdens 
forumā būtu jāapspriež lauksaimniecības 
un ekonomikas attīstības stratēăijas un 
risinājumi, kas var garantēt augstu ūdens 
pieejamības un kvalitātes līmeni; 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis vēl 
spēcīgāk īstenot apĦemšanos pilnībā 
sasniegt ANO Tūkstošgades attīstības 
mērėus ūdensapgādes un sanitārijas jomā, 
kā arī Ħemt vērā attiecīgos ilgtspējīgai 
attīstībai veltītās ANO konferences 
(Rio+20) rezultātus; uzsver, ka Pasaules 
Ūdens forumā būtu jāapspriež 
lauksaimniecības un ekonomikas attīstības 
stratēăijas un risinājumi, kas var garantēt 
augstu ūdens pieejamības un kvalitātes 
līmeni; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012 

Richard Seeber un citi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
Sestais Pasaules Ūdens forums MarseĜā 2012. gada 12.–17. martā 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver, ka ūdens ilgtspējīga 
izmantošana ir gan ekonomikai, gan videi 
vienlīdz svarīga nepieciešamība; prasa 
pārredzamākus mehānismus ūdens cenu 
noteikšanai;  

10. uzsver, ka ūdens ilgtspējīga 
izmantošana ir gan ekonomikai, gan videi 
un veselībai vienlīdz svarīga 
nepieciešamība; prasa pārredzamākus 
mehānismus ūdens cenu noteikšanai;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

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

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012 

Richard Seeber un citi 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 
Sestais Pasaules Ūdens forums MarseĜā 2012. gada 12.–17. martā 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a aicina ES prezidentvalsti uzĦemties 
politisku un diplomātisku iniciatīvu, lai 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aizbildnībā uzsāktu sarunas par 
starptautisku līgumu, kurā atzītu ūdeni 
par sabiedrisku preci un visu iedzīvotāju 
tiesības uz drošu, tīru, pieejamu un 
finansiāli pieĦemamu dzeramo ūdeni un 
sanitāriju; 

Or. en 

 
 


