PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA
Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė!
1.Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens kodą ar asmens tapatybės dokumento numerį: LIETUVA
Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.
2.Europos Komisijos registracijos numeris: ECI(2012)000003

3.Registracijos data: 10/05/2012
4.Europos Komisijos registre paskelbtos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė!
6.Dalykas: Kreipiamės į Europos komisiją siūlydami parengti įstatymą, įgyvendinantį Jungtinių Tautų pripažintą žmogaus teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas, kurio dėka aprūpinimas vandeniu bei sanitarinių paslaugų tiekimas
būtų laikomi būtiniausiomis visuotinėmis viešosiomis paslaugomis.
7.Pagrindiniai tikslai: ES įstatymas turi įpareigoti vyriausybes užtikrinti pakankamą visų gyventojų aprūpinimą švariu geriamu vandeniu bei sanitarinių paslaugų tiekimą jiems.
Mes reikalaujame:
1.
kad ES institucijos bei šalys narės būtų įpareigotos užtikrinti visų gyventojų teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas.
2.
kad vandens tiekimui ir vandens išteklių naudojimui negaliotų vidaus rinkos taisyklės, o vandens tiekimo paslaugos nebūtų liberalizuojamos.
3.
kad ES rodytų daugiau iniciatyvos siekdama, jog vanduo ir sanitarinės paslaugos būtų prieinamos visiems.
8.Organizatorių vardai ir pavardės: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Atstovų ryšiams vardai ir pavardės bei el. pašto adresai: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): http://www.right2water.eu/
ĮRAŠO PASIRAŠANTIEJI - Visi šios formos langeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Užpildytas formas prašome siųsti : Juozas Neverauskas, J.Basanaviciaus 29a, 03109 Vilnius (Lithuania)
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pritariau tik vieną kartą.
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Jei forma pateikta elektroniniu būdu be elektroninio parašo, parašas nėra privalomas.

Informacija dėl asmens duomenų: pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 10 straipsnį šioje formoje pateikti asmens duomenys bus prieinami kompetentingoms institucijoms
siekiant patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 8 straipsnį) ir prireikus toliau apdorojami dėl administracinio ar teisinio proceso, susijusio
su pasiūlyta piliečių iniciatyva (žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 12 straipsnį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi pritarimo pareiškimai sunaikinami vėliausiai per 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos
registracijos dienos arba, administracinio ar teisinio proceso atveju, vėliausiai per savaitę po minėto proceso baigimo dienos.

