EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:
Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!
1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi alalised elanikud või kodanikud: EESTI

2.Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000003

3.Registreerimise kuupäev: 01/04/2012
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!
6.Sisu: Kutsume Euroopa Komisjoni üles tegema ettepanekut seadusandluse sisse viimiseks, mis rakendaks vee ja kanalisatsiooni käsitlemise inimõigusena, nagu neid tunnustab ÜRO ning mis toetaks vee ja
kanalisatsiooniteenuste pakkumist kõigile kättesaadavate avalike põhiteenustena.
7.Peamised eesmärgid: Euroopa Liidu tasandi seadusandlusega tuleb valitsustele panna kohustus varustada kõiki kodanikke piisava puhta joogivee ja kanalisatsiooniga.
Kutsume üles:
1.kohustama Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike tagama kõigi enda elanike õigust veele ja kanalisatsioonile;
2.tagama, et veeressursside tarnimine ja haldus ei oleks "siseturu reeglite" meelevallas ning veeteenuseid ei liberaliseeritaks;
3.suurendama Euroopa Liidu pingutusi tagamaks universaalset juurdepääsu veele ja kanalisatsioonile.

8.Korraldajate nimed: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): http://www.right2water.eu/
TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD - Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud ja tuleb täita
Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust ainult ühe korra.
TÄIELIK EESNIMI
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PEREKONNANIMI

ALALINE ELUKOHT
(tänav, majanumber, postiindeks, linn, riik)

SÜNNIAEG JA -KOHT

KODAKONDSUS

KUUPÄEV JA ALLKIRI 1

Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt ilma elektroonilise allkirjata

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 10 tehakse sellel vormil esitatud isikuandmed pädevatele asutustele
kättesaadavaks üksnes käesoleva kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetusavalduste kontrollimiseks ja arvu tõendamiseks (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) artiklit 8) ja vajaduse korral täiendavaks töötlemiseks
käesoleva kodanikualgatusega seotud haldus- või kohtumenetluse raames (vt määruse (EL) nr 211/2011 artiklit 12). Andmeid ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma andmetega tutvuda. Kõik toetusavaldused hävitatakse hiljemalt 18 kuud pärast kavandatud kodanikualgatuse
registreerimise kuupäeva või haldus- või kohtumenetluse korral hiljemalt nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

