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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o pitné vodě jakožto základním právu1

1. Organizace spojených národů uznala právo na vodu a na hygienu jako univerzální lidské 
právo (rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/64/L.63/Rev.1).

2. Evropská občanská iniciativa sesbírala přes 1,8 milionu podpisů na podporu projektu 
Right2Water.

3. Tato deklarace se hlásí k cílům iniciativy Right2Water a silně podporuje právo na pitnou 
vodu a vyloučení dodávek vody a správy vodních zdrojů z pravidel vnitřního trhu.

4. Otázka vody má rovněž významné dopady pro některé části jižní Evropy, jelikož změna 
klimatu tento problém ještě zhorší.

5. Evropská unie má morální závazek jednat s cílem zajistit spravedlivé rozdělení vodních 
zdrojů a chránit zranitelné skupiny obyvatelstva, a to nejenom na svém území, ale 
především v rozvojových zemích.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


