EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:
Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke!
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on vakituinen asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2012)000003

3.Rekisteröintipäivä: 10/05/2012
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke!
6.Aihe: Me kehotamme Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla pyritään toteuttamaan käytännössä Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymää ihmisten yleistä oikeutta veteen ja sanitaatioon sekä edistämään veden
ja sanitaation saatavuutta kaikille yhtenä keskeisenä julkisena palveluna.
7.Päätavoitteet: EU-lainsäädännön tulisi edellyttää kansallisilta hallituksilta toimia, joilla kaikille kansalaisille voidaan taata puhtaan ja riittävän juomaveden saanti sekä sanitaatio.
Me vaadimme, että:
1.
EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot velvoitetaan takaamaan, että kaikki asukkaat saavat nauttia oikeudestaan veteen ja sanitaatioon.
2.
Vedenjakelua ja vesivarojen hallintaa ei saa alistaa ”sisämarkkinasääntöjen” mukaiseen ohjaukseen eikä vesihuollon palveluita tule vapauttaa markkinoiden säädeltäväksi.
3.
EU lisää ponnisteluitaan, jotta vedensaanti ja sanitaatio tulisivat maailmanlaajuisesti kaikkien saataville.

8.Järjestäjien nimet: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: http://www.right2water.eu/
ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT - Lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia, ja ne on täytettävä. Olkaa hyvä ja lähettäkää täytetty lomake osoitteeseen: Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys c/o JHL,
Sörnäisten rantatie 23 / P.B. 101, FI-00531 Helsinki
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja että olen ilmaissut tukeni tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle vain kerran.

TÄYDELLISET ETUNIMET

1

SUKUNIMET

MAA, JOSSA ASUU VAKITUISESTI

SYNTYMÄAIKA

KANSALAISUUS

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS1

Allekirjoitus ei ole pakollinen, jos lomake toimitetaan sähköisesti ilman sähköistä allekirjoitusta.

Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan toimivaltai set viranomaiset voivat tutustua tässä lomakkeessa
ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan, jos
se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset
tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä.

