FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:
Rent vand og sanitet er en menneskeret! Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare!
1.Alle underskriverne i denne formular er fast bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for den medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres
bopæl): DANMARK
2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2012)000003

3.Registreringsdato: 10/05/2012
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Rent vand og sanitet er en menneskeret! Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare!
6.Emne: Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige
tjenester for alle.
7.Vigtigste målsætninger: EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet.
Vi opfordrer til at:
1.
EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
2.
Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
3.
EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

8.Initiativtageres navne: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Kontaktpersoners navne og e-mail-adresser: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: http://www.right2water.eu/
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE - Alle felter i denne formular skal udfyldes. Send venligst de udfyldte skemaer til: FOA- Fag og Arbejde- Att. Frede Gydesen, Staunings Plads 1-3, 1790 Kobenhavn V
Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg kun har støttet dette forslag til borgerinitiativ én gang.

FULDE FORNAVNE
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EFTERNAVNE
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FØDSELSDATO OG FØDESTED

NATIONALITET

DATO OG UNDERSKRIFT1

Underskrift ikke obligatorisk, hvis formularen indgives elektronisk uden elektronisk underskrift.

Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som
afgives i denne formular, kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011
om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De registrerede har ret til at få adgang til deres
personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning.

