FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:
Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public și nu o marfă!
1.Toţi semnatarii din prezentul formular deţin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA
A se vedea partea C din Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur.
2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2012)000003

3.Data înregistrării: 10/05/2012
4.Adresa de internet a propunerii de iniţiativă cetăţenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească: Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public și nu o marfă!
6.Obiectul: Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate
ca servicii publice de bază pentru toți.
7.Obiectivele principale: Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate.
Cerem ca:
1.
Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate.
2.
Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare.
3.
UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.

8.Numele organizatorilor: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Numele şi adresele de e-mail ale persoanelor de contact: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Pagina de internet a propunerii de iniţiativă cetăţenească (după caz): http://www.right2water.eu/
SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SEMNATARI - Toate rubricile acestui formular sunt obligatorii şi trebuie completate. Va rugam sa trimiteti formularele completate la: Marina Irimie, is Str. Piata Amzei 10-22, Sc. B,
Et.5, Ap.26, 010345 Bucharest 1
„ Certific prin prezenta că informaţiile prezentate în acest formular sunt corecte şi că am susţinut această propunere de iniţiativă cetăţenească o singură dată.”

PRENUMELE COMPLETE

1

NUMELE

REŞEDINŢA PERMANENTĂ
(strada, numărul, codul poştal, localitatea, ţara)

DATA DE NAŞTERE

CETĂŢENIA

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE
PERSONAL/TIPUL ŞI NUMĂRUL
DOCUMENTULUI DE IDENTIFICARE

DATA ŞI
SEMNĂTURA1

Semnătura nu este obligatorie atunci când formularul este transmis electronic fără semnătură electronică.

Declaraţie de confidenţialitate: În conformitate cu articolul 10 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale şi privind libera circulaţie a acestor date, datele cu caracter personal
prezentate în acest formular vor fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor competente în scopul verificării şi atestării numărului de declaraţii de susţinere valabile primite pentru prezenta propunere de iniţiativă cetăţenească [a se vedea articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească] și, dacă este necesar, vor fi prelucrate în scopul unor proceduri juridice sau administrative privind prezenta propunere de iniţiativă cetăţenească [a se vedea articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011]. Datele nu pot fi utilizate în niciun
alt scop. Persoanele vizate au dreptul să obţină acces la datele lor cu caracter personal. Toate declaraţiile de susvinere vor fi distruse cel târziu în termen de 18 luni de la data înregistrării propunerii de iniviativă cetăvenească sau, în cazul desfăvurării unor proceduri juridice sau admi nistrative, cel târziu în
termen de o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză.

