PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:1
Housing for All
1.Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personas kods: LATVIJA

Attiecībā uz personas kodiem vai personu apliecinošu dokumentu numuriem, no kuriem ir jānorāda viens, skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 III pielikuma C daļu.
2.Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000003
3.Reģistrācijas datums: 18/03/2019
4.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums: Housing for All
6.Priekšmets: Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas nolūks ir panākt labākus juridiskā un finansiālā satvara nosacījumus, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem.
7.Galvenie mērķi: Mēs mudinām ES rīkoties, lai ikvienam cilvēkam Eiropā atvieglotu piekļuvi mājokļiem.
Tas cita starpā nozīmē visiem iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi cenas ziņā pieņemamiem sociālajiem mājokļiem, Māstrihtas kritēriju nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos, labāku
pieeju ES finansējumam, kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu mājokļu attīstītājiem, sociālus, uz konkurenci balstītus noteikumus par īstermiņa īri, kā arī statistikas apkopošanu par vajadzībām pēc mājokļiem Eiropā.

8.Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Pārējo reģistrēto organizatoru vārdi, uzvārdi: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne (ja tāda ir): www.housingforall.eu
DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI: - Ja nav noteikts citādi, visas ailes šajā veidlapā ir obligātas.
Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka neesmu jau atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu.
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DATUMS UN PARAKSTS2

Veidlapu drukā uz vienas lapas. Organizatori var izmantot divpusēju lapu.

Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski, izmantojot tiešsaistes vākšanas sistēmu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 211/2011 6. pantā.
Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jūsu personas dati šajā veidlapā tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoriem piekļuvi saviem personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Organizatori jūsu datus glabās ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc
ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas datuma vai vienu mēnesi pēc minētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem minētajiem laikposmiem administratīvu vai juridisku procedūru gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu nedēļu pēc minēto procedūru pabeigšanas datuma. Neskarot jebkādus citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu
aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi. Pilsoņu iniciatīvas organizatori ir datu pārziņi Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē, un ar viņiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto informāciju. Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šajā veidlapā norādītajā šīs
iniciatīvas tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas reģistrā. Tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kura saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var skatīt: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.

Mājoklis ir cilvēka tiesības,
nevis darījuma objekts

Mājokļi ir pārāk
dārgi

Pārāk maz pieejamu
mājokļu

Mājoklis ir labas dzīves pamats un bāze
sociālajai solidaritātei Eiropā. Pašlaik
ES likumi ierobežo subsidētu mājokļu
veidošanos.

Mājokļu maksas pieaug straujāk nekā
ienākumi. Atliek arvien mazāk naudas
dzīvošanai. Arvien lielākam skaitam
cilvēku nākas pārcelties projām no
pilsētām, jo viņi vairs nevar atļauties
mājokli un tālos braucienus.

Kopš ekonomiskās krīzes pieejamu un
sociālo mājokļu būvniecības investīcijas
ir samazinājušās uz pusi. Ar spekulācijām
tiek gūta liela peļņa, pārdodot visu
pilsētas rajonu. Plašus iedzīvotāju
slāņus nevar nodrošināt ar pieejamiem
mājokļiem.

PARAKSTIET
EIROPAS PILSOŅU
INICIATĪVU
Housing for All!

Cīnīsimies par pieejamiem un
sociālajiem mājokļiem Eiropā
Mēs mudinām ES rīkoties, lai ikvienam cilvēkam Eiropā
atvieglotu piekļuvi mājokļiem. Tas cita starpā nozīmē
visiem iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi cenas ziņā
pieņemamiem sociālajiem mājokļiem, Māstrihtas kritēriju
nepiemērošanu publiskajiem ieguldījumiem cenas
ziņā pieņemamos sociālajos mājokļos, labāku pieeju ES
finansējumam, kas paredzēts bezpeļņas un ilgtspējīgu
mājokļu attīstītājiem, sociālus, uz konkurenci balstītus
noteikumus par īstermiņa īri, kā arī statistikas apkopošanu
par vajadzībām pēc mājokļiem Eiropā.

ATBALSTIET
MŪS VISOS
KANĀLOS

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

Mums ir nepieciešama tava balss!

LŪDZU, SŪTIET:

Ar 1 miljonu parakstu mēs panāksim, lai ES Komisija
rīkotos.

Apvienība Europeans for Affordable
Housing — Par samaksājamu mājokli
Eiropā, Althanstraße 8, 1090 Vīne, Austria

