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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o pitnej vode ako základnom práve1

1. Organizácia Spojených národov uznala právo na vodu a hygienické podmienky za 
všeobecné ľudské právo (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/64/L.63/Rev.1).

2. V rámci európskej iniciatívy občanov sa vyzbieralo viac ako 1,8 milióna podpisov na 
podporu projektu Right2Water.

3. Toto vyhlásenie presadzuje ciele projektu Right2Water a dôrazne podporuje právo na 
pitnú vodu a vyňatie zásobovania vodou a manažmentu vodných zdrojov z pravidiel 
vnútorného trhu.

4. Problematika vody má významné dôsledky aj pre niektoré časti južnej Európy, keďže 
zmena klímy môže tento problém ešte zhoršiť.

5. Európska únia má morálnu povinnosť konať tak, aby zabezpečila spravodlivé 
rozdeľovanie vodných zdrojov a chránila zraniteľné skupiny obyvateľstva nielen v rámci 
svojich hraníc, ale aj, a to predovšetkým, v rozvojových krajinách. 

6. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postupuje Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


