
PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:
Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!

1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA

2.Registrační číslo Komise: ECI(2012)000003 3.Datum registrace: 01/04/2012
4.Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Název této navrhované občanské iniciativy: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!

6.Předmět: Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní
veřejné služby pro všechny.

7.Hlavní cíle: Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům.
Požadujeme, aby:
1.měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
2.zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
3.EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

8.Jméno a příjmení organizátorů: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Jméno, příjmení a elektronická adresa kontaktních osob: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Webová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): http://water.tttp.eu/cs

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY: - Veškeré údaje na tomto formuláři jsou povinné a musí být vyplněny.

„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem tuto navrhovanou občanskou iniciativu podpořil/a pouze jednou.“

Informace o osobních identifikačních číslech/číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete v části C přílohy III nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě.

JMÉNO/JMÉNA DATUM A PODPIS1PŘÍJMENÍ OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO /
TYP A ČÍSLO DOKLADU

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

1 Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky bez elektronického podpisu

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny
příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativy (viz článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za
účelem správního či trestního řízení týkajícího se této navrhované občanské iniciativy (viz článek 12 nařízení (EU) č. 211/2011). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Osoby, jejichž údaje jsou zde uvedeny, jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechna prohlášení o
podpoře budou zničena do osmnácti měsíců ode dne registrace navrhované občanské iniciativy nebo, v případě správního či trestního řízení, nejpozději jeden týden po dni jeho ukončení.


