A TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:
A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk!
1.E formanyomtatvány valamennyi aláírója a következő tagállam személyi azonosító számával/személyi azonosító okmányának számával rendelkezik: MAGYARORSZÁG
Lásd a 211/2011/EU rendelet III. mellékletének C. részben azokat a személyi azonosító számokat/személy azonosító okmány számokat, amelyek egyikét meg kell adni.
3.A nyilvántartásba vétel időpontja: 10/05/2012
4.A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme a Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
2.Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2012)000003

5.A javasolt polgári kezdeményezés címe: A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk!
6.Tárgy: Felhívjuk az Európai Bizottság figyelmétarra, hogy olyan törvényt hozzon, amely a víz- és szennyvízhálózathoz való hozzáférési jogot úgy ismeri el, ahogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége ezt elismeri, és támogatja azt,
hogy a víz és szennyvízelvezetés mindenki számára közszolgáltatás legyen.
7.Fő célkitűzések: Az E.U. törvényhozásának a kormányoktól kérnie kell azt, hogy minden polgár számára, az illető kormány - elegendő mennyiségű tiszta ivóvizet, és szennyvízelvezetést biztosítson.
A következőket szorgalmazzuk:
1.
Az E.Ú. intézményei és a Tagállamok kötelesek legyenek minden lakosnak a vízhez és szennyvízhálózathoz való hozzáférési jogát biztosítani.
2.
A vízkészlet és a vízkészlet kezelése ne legyen“belső piaci szabályozás”-nak alávetve és a vízszolgáltatása ne legyen liberalizáció tárgya.
3.
Az E.U. megnövelje erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a vízhez és szennyvízhálózathoz univerzális hozzáférhetőséget érjen el.
8.A szervezők neve: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.A kapcsolattartók neve és e-mail címe Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.A javasolt polgári kezdeményezés honlapja (ha van ilyen): http://www.right2water.eu/
AZ ALÁÍRÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK: - E formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő. Kérjük, hogy a kitöltött íveket a következő címre küldjék! : Ádám Róbert János, 2800 Tatabánya, Petőfi u. 53.
Kijelentem, hogy az ebben a formanyomtatványban megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt polgári kezdeményezést korábban még nem támogattam.
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Elektronikus úton elküldött, elektronikus aláírás nélküli támogató nyilatkozatot nem kell aláírni.

Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkével összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat
kizárólag e javasolt polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató nyilatkozatok számának ellenőrzése és igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani (lásd a polgári kezdeményezésekről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 9. cikkét), illetve adott esetben e javasolt polgári kezdeményezéssel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni (lásd a 211/2011/EU rendelet 12. cikkét). Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek jogukban áll hozzáférni személyes
adataikhoz. Valamennyi támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb 18 hónappal a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontját követően, vagy közigazgatási vagy jogi eljárás esetében legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárultát követően.

