FOIRM RÁITIS TACAÍOCHTA DON TIONSCNAMH Ó NA SAORÁNAIGH:
Tá an ceart ag cách ar uisce agus ar shláintíocht! Tá uisce ann ar mhaithe leis an phobal, ní haon tráchtearra é!
1.Tá na sínitheoirí uile ar an bhfoirm seo ina gcónaitheoirí buana i/sa: ÉIRE

2.Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin Eorpaigh: ECI(2012)000003

3.Dáta clárúcháin: 10/05/2012
4.Seoladh gréasáin an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh ar chlár an Choimisiúin Eorpaigh: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Teideal an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh: Tá an ceart ag cách ar uisce agus ar shláintíocht! Tá uisce ann ar mhaithe leis an phobal, ní haon tráchtearra é!
6.Ábhar: Iarraimid ar an Choimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh chun an ceart atá ag cách ar uisce agus ar shláintíocht a chur i bhfeidhm, arna aithint ag na Náisiúin Aontaithe, agus chun soláthar uisce agus na sláintíochta a
chur chun cinn mar sheirbhísí riachtanacha poiblí do chách.
7.Príomhchuspóirí: Ba chóir go gcuirfeadh an reachtaíocht AE de cheangal ar rialtais uisce óil glan leordhóthanach agus sláintíocht a chinntiú agus a chur ar fáil do gach uile shaoránach.
Molaimid:
1.
Go gcuirfear de cheangal ar institiúidí agus ar Bhallstáit den AE a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach áitritheoir ar uisce agus ar shláintíocht.
2.
Nach mbeidh an soláthar uisce agus bainistiú na n-acmhainní uisce faoi réir 'rialacha inmheánacha margaidh’ agus nach léirscaoilfear seirbhísí uisce.
3.
Go méadóidh an AE a chuid iarrachtaí chun an t-uisce agus an tsláintíocht a chur ar fáil do chách.

8.Ainmneacha na n-eagraithe: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Láithreán gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh (más ann dó): http://www.right2water.eu/
LE COMHLÁNÚ AG NA SÍNITHEOIRÍ: - Tá réimsí uile na foirme seo éigeantach agus ní mór iad a chomhlánú. Cuir na foirmeanna críochnaithe go dtí: Elaine Elliott, IMPACT, Áras Éamonn Ceannt, Cúirte Nerneys,
Baile Átha Cliath 1
Deimhním leis seo go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo ceart agus nár thug mé tacaíocht ach uair amháin don tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh.
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DÁTA AGUS SÍNIÚ1

Níl síniú éigeantach nuair a thíolactar an fhoirm go leictreonach gan síniú leictreonach.

Ráiteas príobháideachais: I gcomhréir le hAirteagal 10 de Threoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, ní dhéanfar na sonraí
pearsanta a sholáthraítear ar an bhfoirm seo a chur ar fáil ach do na húdaráis inniúla amháin chun go ndéanfar fíorú agus deimhniú maidir le líon na ráiteas tacaíochta bailí a fuarthas don tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh (féach Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa
agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh) agus ní dhéanfar iad a phróiseáil tuilleadh, más gá, ach amháin chun críche imeachtaí dlíthi úla nó riaracháin a bhaineann leis an tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh (féach Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh.
211/2011). Ní fhéadfar na sonraí a úsáid chun aon chríche eile. Tá ábhair sonraí i dteideal rochtain a bheith acu ar a sonraí pearsanta. Scriosfar na ráitis uile tacaíochta 18 mí ar a dhéanaí tar éis dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh nó, i gcás imeachtaí riaracháin nó dlíthiúla, seachtain
amháin ar a dhéanaí tar éis an dáta a thugtar na himeachtaí sin chun críche.

