FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:1
Housing for All
1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA

Informace o osobních identifikačních číslech / číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete v části C přílohy III nařízení (EU) č. 211/2011.
2.Registrační číslo Evropské komise ECI(2019)000003
3.Datum registrace: 18/03/2019
4.Internetová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Název této navrhované občanské iniciativy: Housing for All
6.Předmět: Účelem této evropské občanské iniciativy je zasadit se o vytvoření lepších podmínek právního a finančního rámce, které usnadní přístup k bydlení všem občanům v Evropě.
7.Hlavní cíle: Vybízíme EU, aby podnikla kroky k usnadnění přístupu k bydlení pro všechny obyvatele Evropy.
K nim patří snadnější přístup všech osob k sociálnímu a cenově dostupnému bydlení, neuplatňování maastrichtských kritérií na veřejné investice do cenově dostupného bydlení, snadnější přístup k finančním prostředkům EU pro
realitní developery v oblasti neziskového a sociálního bydlení, sociální, na konkurenci založená pravidla pro krátkodobé pronájmy a sestavování statistik o potřebách bydlení v Evropě.

8.Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Internetová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): www.housingforall.eu
VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY: - Veškeré údaje na tomto formuláři jsou povinné, pokud není stanoveno jinak.
„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto navrhovanou občanskou iniciativu nepodpořil/a.“
JMÉNO/JMÉNA

1
2

PŘÍJMENÍ

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

TYP A ČÍSLO OSOBNÍHO
DOKLADU

DATUM A PODPIS2

Formulář je vytištěn na jednom listu. Organizátoři mohou použít oboustranný list.

Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky prostřednictvím online systému sběru podle článku 6 nařízení (EU) č. 211/2011.
Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od organizátorů této iniciativy požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i omezení jejich zpracování. Vaše údaje budou u organizátorů
uchovávány po dobu nejvýše 18 měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy nebo nejvýše do jednoho měsíce po předložení této iniciativy Komisi, podle toho, co nastane dříve. V případě správního nebo soudního řízení mohou být uchovávány i po vypršení těchto lhůt, a to po dobu maximálně jednoho týdne po datu jeho ukončení. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u
úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Organizátoři občanské iniciativy jsou správci údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a mohou být kontaktováni na základě informací uvedených v tomto formuláři. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud
existuje) jsou k dispozici na internetové stránce iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v tomto formuláři. Kontaktní údaje příslušného vnitrostátního orgánu, který bude osobní údaje přijímat a zpracovávat, jakož i kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.

PODEPIŠTE EVROPSKOU OBČANSKOU
INICIATIVU
Housing for All!

Bydlení není zboží, ale lidské
právo

Bydlení je příliš
drahé

Nedostatek dostupného
bydlení

Bydlení je základem dobrého života a
základnou sociální soudržnosti v Evropě.
Předpisy Evropské unie v současnosti
omezují vznik dotovaného bydlení.

Náklady na bydlení stoupají rychleji než
příjmy. Na živobytí zůstává stále méně
peněz. Stále více lidí se musí stěhovat z
měst, protože si tam už nemohou dovolit
bydlení, a smiřují se s dlouhými cestami
do města.

Od doby hospodářské krize se
investice do dostupného a sociálního
bydlení snížily na polovinu. Spekulace
s bydlením umožňují dosahovat
obrovských zisků z prodeje celých
městských částí. Pro široké vrstvy
obyvatelstva nelze zajistit dostupné
bydlení.

Bojuj za dostupné a sociální
bydlení v Evropě
Vybízíme EU, aby podnikla kroky k usnadnění přístupu
k bydlení pro všechny obyvatele Evropy. K nim patří
snadnější přístup všech osob k sociálnímu a cenově
dostupnému bydlení, neuplatňování maastrichtských
kritérií na veřejné investice do cenově dostupného
bydlení, snadnější přístup k finančním prostředkům EU
pro realitní developery v oblasti neziskového a sociálního
bydlení, sociální, na konkurenci založená pravidla pro
krátkodobé pronájmy a sestavování statistik o potřebách
bydlení v Evropě.

PODPOŘTE NÁS
NA VŠECH
KANÁLECH

www.housingforall.eu
office@housingforall.eu
fb.com/housingforalleu
@housingforalleu
@housingforall.eu

ZAŠLETE PROSÍM NA ADRESU:
Potřebujeme tvůj hlas!
Když získáme milion podpisů, přimějeme Evropskou
komisi k akci.

Spolek Europeans for Affordable
Housing – Za dostupné bydlení v Evropě,
Althanstraße 8, 1090 Wien, AUSTRIA

