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Pergunta com pedido de resposta oral O-000013/2012 

à Comissão 
Artigo 115.º do Regimento 

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, 

Miroslav Ouzký, Sabine Wils 
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Assunto: Sexto Fórum Mundial da Água, a realizar em Marselha, de 12 a 17 de Março de 2012 

O Sexto Fórum Mundial da Água, uma plataforma única que reúne a comunidade do setor da água e 
os responsáveis políticos e decisores de todas as regiões do mundo para debater ideias e tentar 
encontrar soluções no domínio da água, terá lugar em Marselha, de 12 a 17 de março de 2012. 

 Qual tem sido o papel da Comissão no processo político conducente ao Sexto Fórum Mundial da 
Água? 

 Qual é a abordagem da UE para que se alcancem novos progressos a nível mundial, nacional, 
regional e local na promoção de soluções no domínio da água, bem como na luta contra a pobreza 
e as alterações climáticas? Irá a Comissão apoiar uma abordagem de governação a vários níveis 
no que diz respeito às questões da água, salientando o papel da dimensão local e regional?  

 Tendo igualmente em conta o futuro "Plano destinado a preservar os recursos hídricos da Europa" 
da Comissão, e o relatório sobre a aplicação da legislação da UE relativa à água atualmente em 
discussão no Parlamento, quais são as principais ações concretas propostas pela Comissão para 
responder aos desafios que tanto a Europa como o mundo, em especial os países em 
desenvolvimento, têm de enfrentar no século XXI para salvaguardar os recursos hídricos, garantir 
a qualidade da água e a sua disponibilidade no mundo inteiro, e melhorar a comunicação e 
implementação dos objetivos relativos à água? 
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