PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:
Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!
1.Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personas kods/personu apliecinoša dokumenta numurs: LATVIJA

Attiecībā uz personas kodiem vai personu apliecinošu dokumentu numuriem (no tiem jānorāda viens) skatīt ES Regulas Nr. 211/2011 III pielikuma C daļu.
2.Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000003

3.Reģistrācijas datums: 01/04/2012
4.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums: Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!
6.Priekšmets: Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus, kas īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, un veicina ūdens un sanitārijas nodrošināšanu kā svarīgu sabiedrisko
pakalpojumu, kas pieejams visiem.
7.Galvenie mērķi: ES likumdošanā jāizvirza prasība valdībām ar likumu paredzēt un nodrošināt visus pilsoņus ar pietiekami daudz un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju.
Mēs pieprasām, lai:
1.ES iestādēm un dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka visi iedzīvotāji bauda tiesības uz ūdeni un sanitāriju.
2.Ūdens apgādes un ūdens resursu apsaimniekošanas noteikumi neattiecas uz „iekšējā tirgus noteikumiem” un lai uz ūdens pakalpojumiem neattiecas liberalizācija.
3.ES paplašina pasākumus, lai panāktu vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai.
8.Organizatoru vārdi un uzvārdi: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne (ja tāda ir): http://www.right2water.eu/
AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI - Visas ailes šajā veidlapā ir obligātas, un tās ir jāaizpilda.
“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka esmu atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz.”
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Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski bez elektroniskā paraksta.

Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti šajā veidlapā sniegtie personas dati būs pieejami tikai kompetentajām
iestādēm, lai veiktu to derīgo paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un sertificēšanu, kuri saņemti par šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu), un vajadzības gadījumā tiks papildus
apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus paziņojumus par atbalstu iznīcinās vēlākais
18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai — tiesas vai administratīvā procesa gadījumā — ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.

