FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA DLA EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ:
Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!
1.Wszyscy sygnatariusze niniejszego formularza posiadają osobisty numer identyfikacyjny/numer osobistego dokumentu tożsamości POLSKA
Zob. część C załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w odniesieniu do osobistych numerów identyfikacyjnych/numerów osobistych dokumentów tożsamości, z których jeden musi zostać podany.
2.Numer rejestracji nadany przez Komisję: ECI(2012)000003

3.Data rejestracji: 10/05/2012
4.Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka!

Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!

6.Przedmiot: Zwracamy się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie aktów prawnych, implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz
przyczyniających się do zapewnienia dostępu do wody oraz kanalizacji, jako podstawowych usług publicznych dla wszystkich.
7.Główne cele: Legislacja UE powinna zobowiązać rządy poszczególnych państw do zapewnienia dostępu i dostarczenia wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości czystej wody pitnej oraz urządzeń sanitarnych.
Nalegamy, aby:
1.
Instytucje UE oraz państwa członkowskie były zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom prawa do wody i kanalizacji.
2.
Dostawa wody oraz zarządzanie zasobami wodnymi nie podlegały zasadom rynku wewnętrznego oraz aby usługi wodne były wyłączone z urynkowienia.
3.
UE zwiększyła wysiłki w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i kanalizacji.

8.Imiona i nazwiska organizatorów: Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Jan Willem GOUDRIAAN, Frank BSIRSKE, Dave PRENTIS, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI
9.Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail osób do kontaktu: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej (jeżeli taka istnieje): http://www.right2water.eu/
WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE: - Wszystkie pola na tym formularzu są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione. Prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy do: Andrzej Niderla, FZZPGKiT, Ul. Aleje
Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa- Polska
Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że tylko raz wyrażam poparcie dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej.
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1
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IDENTYFIKACYJNY

DATA I PODPIS1

Podpis nie jest obowiązkowy, gdy formularz jest składany drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dane osobowe podane w
niniejszym formularzu zostaną udostępnione jedynie właściwym organom w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego
2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności dalej przetwarzane na potrzeby procedur administracyjnych lub sądowych dotyczących proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 12 rozporządzenia (UE) nr 211/2011). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych
celów. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej 18 miesięcy po dacie zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku procedur administracyjnych lub sądowych, najpóźniej tydzień
po dacie zakończenia wspomnianych procedur.

