STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:
Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!
1.Alla undertecknare på detta formulär har ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling från: SVERIGE
Se del C i bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 för mer information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges
2.EU-kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000003

3.Registreringsdatum: 10/05/2012
4.Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!
6.Ämne: Vi inbjuder Europeiska kommissionen att väcka förslag om lagstiftning som förverkligar den av Förenta nationerna erkända mänskliga rättigheten till vatten och sanitet, och främjar försörjning av vatten och sanitet som
oumbärliga offentliga tjänster för alla.
7.Huvudmål: EU:s lagstiftning skall kräva att regeringar säkerställer och erbjuder alla medborgare tillräckligt, rent dricksvatten och sanitet.
Vi fordrar att:
1.
EU:s institutioner och medlemsstater åläggs trygga att alla invånare åtnjuter rätten till vatten och sanitet.
2.
Vattenförsörjning och ledning av vattenresurser inte blir föremål för ”inremarknadsregler” och att vattentjänster undantas från liberalisering.
3.
EU ökar sina insatser att åstadkomma allmän tillgång till vatten och sanitet.

8.Organisatörernas namn: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Kontaktpersonernas namn och e-postadress: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http://www.right2water.eu/
IFYLLS AV UNDERTECKNARNA - Samtliga fält på detta formulär är obligatoriska och måste fyllas i. Var snäll skicka ifyllda formulär till : Marie Ekbom, Svenska Kommunalarbetareförbundet - Box 190 39, 104 32

Stockholm
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
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Underskrift krävs inte när formuläret inges elektroniskt utan elektronisk signatur.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de behöriga
myndigheterna endast att få tillgång till de personuppgifter som lämnas i detta formulär för att kontrollera och intyga hur många giltiga stödförklaringar som inkommit för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om
medborgarinitiativet) och, vid behov, vidarebehandlas i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina
personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet eller, vid administrativa eller rättsliga förfaranden, senast en vecka efter den dag då de berörda förfarandena slutfördes.

