FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:
Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar!
1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s trvalým pobytom v členskom štáte alebo občania členského štátu: SLOVENSKO
2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2012)000003

3.Dátum registrácie: 10/05/2012
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar!
6.Predmet iniciatívy: Prizývame Európsku komisiu k návrhu legislatívy, ktorá by uznávala ľudské práva na vodu a kanalizáciu tak, ako to uznáva OSN, a presadzovala poskytovanie vody a kanalizácie ako základné verejné služby
pre všetkých.
7.Hlavné ciele: Legislatíva EÚ musí vyžadovať od vlád, aby všetkým svojim občanom v dostatočnom množstve zabezpečili čistú pitnú vodu a sanitáciu.
Naliehame, aby:
1.
inštitúcie a členské štáty EÚ boli povinné zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom právo na vodu a sanitáciu.
2.
zásobovanie vodou a manažment vodných zdrojov nepodliehal “ pravidlám vnútorného trhu” a aby boli vodohospodárske služby vylúčené z liberalizácie.
3.
EÚ zvyšovala snahy o dosiahnutie všeobecnej dostupnosti k vode a sanitácií.

8.Mená organizátorov: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Mená a e-mailové adresy kontaktných osôb: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): http://www.right2water.eu/
VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI - Vyplnenie všetkých častí tohto formulára je povinné, žiadne políčko nesmie zostať prázdne. Prosím, zašlite Vaše vyplnené formuláre na túto adresu: Ludmila Pazderova, Slovenský
odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
„ Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že túto navrhovanú iniciatívu občanov som podporil/podporila iba raz.“
ÚPLNÉ MENO/MENÁ
PRIEZVISKÁ
TRVALÝ POBYT
DÁTUM A MIESTO
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
DÁTUM A PODPIS1
vrátane
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)
NARODENIA
RODNÉHO PRIEZVISKA

1

Podpis sa nevyžaduje, ak sa formulár predkladá elektronicky bez elektronického podpisu.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje uvedené na tomto formulári budú poskytnuté len príslušným orgánom na
účely overenia a osvedčenia počtu právoplatných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov [pozri článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov], a ak je to potrebné, budú ďalej spracúvané na účel správneho alebo súdneho kona nia
týkajúceho sa navrhovanej iniciatívy občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej
iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

