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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la dreptul fundamental la apă potabilă1

1. Organizația Națiunilor Unite a recunoscut dreptul universal al omului la apă și igienă 
(Rezoluția Adunării Generale a ONU A/64/L.63/Rev.1).

2. Inițiativa cetățenească europeană a colectat peste 1,8 milioane de semnături în sprijinul 
proiectului Right2Water (Dreptul la apă).

3. Prezenta declarație sprijină obiectivele proiectului Right2Water și susține cu hotărâre 
dreptul la apă potabilă și excluderea alimentării cu apă și a gestionării resurselor de apă 
din domeniul de aplicare al normelor pieței interne.

4. Problema apei are repercusiuni importante și asupra mai multor regiuni ale Europei de 
Sud, având în vedere faptul că va fi agravată din cauza schimbărilor climatice.

5. Uniunea Europeană are obligația morală de a adopta măsuri pentru a asigura o distribuție 
echitabilă a resurselor de apă și pentru a proteja grupurile vulnerabile ale populației, atât 
pe teritoriul său, cât și, mai ales, în țările în curs de dezvoltare.

6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


