
STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF
Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!

1.Alle ondertekenaars op dit formulier zijn woonachtig in of hebben de nationaliteit van (in het buitenland wonende houders van de nationaliteit uitsluitend indien zij hun nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte hebben gesteld
van de plaats waar zij woonachtig zijn): BELGIË

2.Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2012)000003 3.Registratiedatum: 01/04/2012
4.Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
5.Titel van het burgerinitiatief: Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!

6.Onderwerp: We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van
water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd.

7.Belangrijkste doelen: De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
We dringen er op aan dat:
1.De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
2.De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
3.De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

8.Naam van de organisatoren: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
9.Naam en e-mailadres van de contactpersonen: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org)
10.Website van het burgerinitiatief (indien van toepassing): www.right2water.eu

IN TE VULLEN DOOR DE ONDERTEKENAARS - Alle velden op dit formulier moeten verplicht worden ingevuld.

Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik slechts één steunbetuiging voor dit voorgestelde burgerinitiatief heb ondertekend.

WOONPLAATS
(straat, nummer, postcode, plaats, land)

VOLLEDIGE VOORNAMEN DATUM EN HANDTEKENING1ACHTERNAMEN NATIONALITEITGEBOORTEDATUM EN -PLAATS

1 Handtekening niet verplicht wanneer het formulier elektronisch wordt ingeleverd zonder elektronische handtekening

Privacyverklaring: Overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden de op
dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr. 211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.


