PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA1
Housing for All
1.Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens kodą: LIETUVA

Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.
2.Europos Komisijos registracijos Nr.: ECI(2019)000003
3.Registracijos data: 18/03/2019
4.Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: Housing for All
6.Tema: Šios Europos piliečių iniciatyvos tikslas – sudaryti geresnes teisines ir finansines pagrindines sąlygas, kad būstas taptų prieinamesnis kiekvienam europiečiui.
7.Pagrindiniai tikslai: Raginame ES imtis veiksmų, kad būstas taptų prieinamesnis kiekvienam europiečiui.
Ši iniciatyva apima: geresnes galimybes visiems gauti socialinį ir įperkamą būstą, Mastrichto kriterijų netaikymą viešosioms investicijoms į socialinį ir įperkamą būstą, geresnes galimybes pelno nesiekiantiems ir darnaus būsto
projektų plėtotojams gauti ES finansavimą, socialines, konkurencija grindžiamas trumpalaikės nuomos taisykles ir būsto poreikių Europoje statistinės informacijos rengimą.

8.Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): www.housingforall.eu
DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI - Privaloma pildyti visus šios formos langelius, nebent būtų nustatyta kitaip.
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.
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Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatoriai gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą.

Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama elektroniniu būdu per Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje minėtą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.
Privatumo pareiškimas. Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos organizatorių leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą. Jūsų duomenis
organizatoriai saugos ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba vieną mėnesį nuo tos iniciatyvos pateikimo Komisijai dienos, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną savaitę nuo to proceso baigimo dienos. Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, turite
teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Piliečių iniciatyvos organizatoriai yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais
duomenimis. Duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys Europos Komisijos registre pateikti šios iniciatyvos interneto adresu, kuris nurodytas šioje formoje. Jūsų asmens duomenis gausiančios ir tvarkysiančios kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lt.

Gyvenimas yra žmogaus
teisė, o ne prekė

Gyvenimas yra
per brangus

Per mažai prieinamų
gyvenamųjų patalpų

Būstas yra gero gyvenimo ir socialinės
gerovės Europoje pagrindas. Šiuo metu
ES įstatymai riboja subsidijuojamų būstų
atsiradimą.

Išlaidos būstui auga sparčiau nei
pajamos. Pragyvenimui lieka vis mažiau
lėšų. Vis daugiau žmonių turi išsikelti
iš miestų, nes nebegali sau leisti juose
gyvenamojo būsto ir tolimų kelionių.

Nuo ekonominės krizės laikų investicijos
į prieinamus ir socialinius būstus
sumažėjo perpus. Spekuliacijos ir
perpardavimai visur neša didelį pelną.
Didelė dalis gyventojų negali apsirūpinti
tinkamu būstu.

PRISIJUNKITE PRIE
EUROPOS
PILIEČIŲ INICIATYVOS
Būstas visiems!

Kovokite už prieinamą socialinį
gyvenimą Europoje jau šiandien
Raginame ES imtis veiksmų, kad būstas taptų
prieinamesnis kiekvienam europiečiui. Ši iniciatyva
apima: geresnes galimybes visiems gauti socialinį ir
įperkamą būstą, Mastrichto kriterijų netaikymą viešosioms
investicijoms į socialinį ir įperkamą būstą, geresnes
galimybes pelno nesiekiantiems ir darnaus būsto projektų
plėtotojams gauti ES finansavimą, socialines, konkurencija
grindžiamas trumpalaikės nuomos taisykles ir būsto
poreikių Europoje statistinės informacijos rengimą.

Mums reikia tavo balso!
Surinkdami 1 milijoną parašų mes priversime Europos
Komisiją imtis atitinkamų veiksmų.

PALAIKYKITE
MUS VISAIS
KANALAIS

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

PRAŠOME SIŲSTI:
Asociacija „Europeans for Affordable
Housing“ – už prieinamus būstus
Europoje, Althanstraße 8, 1090 Wien,
Austrija

