DIKJARAZZJONI TA' APPOĠĠ GĦALL-INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ:1
Housing for All
1.Il-firmatarji kollha fuq din il-formola għandhom numri ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni personali ta’: MALTA

Ara l-Parti C tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 għan-numri ta’ identifikazzjoni personali / numri ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni personali li jrid jiġi pprovdut wieħed minnhom.
2.Numru ta' reġstrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea: ECI(2019)000003
3.Data ta' reġistrazzjoni: 18/03/2019
4.Indirizz tal-websajt ta’ din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Titolu ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: Housing for All
6.Suġġett: L-għan ta’ din l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej huwa li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas legali u finanzjarji biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-akkomodazzjoni għal kulħadd fl-Ewropa.
7.Għanijiet ewlenin: Nappellaw lill-UE biex tieħu miżuri biex l-Ewropej kollha jkollhom aċċess għall-akkomodazzjoni.
Dawn jinkludu l-iffaċilitar tal-aċċess għal kulħadd għal akkomodazzjoni soċjali u affordabbli, li ma jiġux applikati l-kriterji ta’ Maastricht għall-investiment pubbliku fl-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli, aċċess aħjar għall-fondi talUE għal żviluppaturi tal-akkomodazzjoni sostenibbli u mingħajr skop ta’ qligħ, l-istabbiliment ta’ regoli soċjali bbażati fuq il-kompetittività għall-kirjiet għal żmien qasir u l-istabbiliment ta’ statistika tal-ħtiġijiet tal-akkomodazzjoni flEwropa.

8.Ismijiet u indirizzi tal-e-Mail tal-persuni ta' kuntatt: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Ismijiet tal-organizzaturi rreġistrati l-oħrajn: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Websajt ta’ din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta (jekk hemm): www.housingforall.eu
TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI B'ITTRI KAPITALI - Sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-oqsma kollha f’din il-formola huma obbligatorji.
B’dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f’din il-formola hija korretta u li jien m'appoġġajtx diġà din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta.
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Il-formola għandha tiġi stampata fuq folja waħda. L-organizzaturi jistgħu jużaw folji miż-żewġ naħat.

Il-firma mhijiex mandatorja jekk il-formola tkun sottomessa permezz ta’ sistemi ta’ ġbir onlajn kif imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 211/2011.
Stqarrija dwar il-privatezza: Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, id-data personali pprovduta f’din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u magħmula disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta’ verifika u ċertifikazzjoni. Għandek id-dritt li titlob lill-organizzaturi ta’ din l-inizjattiva, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek. Id-data tiegħek se tiġi miżmuma millorganizzaturi għal perjodu massimu ta’ żamma ta’ 18-il xahar wara d-data ta’ reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta, jew xahar wara li wara li dik l-inizjattiva tiġi preżentata lill-Kummissjoni, skont liema minnhom tiġi l-aktar kmieni. Hija tkun tista’ tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta’ żmien fil-każ ta’ proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn ġimgħa wara d-data tal-għeluq ta’ dawn il-proċedimenti. Mingħajr preġudizzju għal
kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li jressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem l-awtorità tal-protezzjoni tad-data, b’mod partikolari fl-Istat Membru tiegħek ta’ residenza abitwali, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment. L-organizzaturi ta’ inizjattiva taċ-ċittadini huma kontrolluri skont it-tifsira tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u dawn jistgħu jiġu
kkuntattjati bl-użu tad-dettalji mogħtija f’din il-formola. Id-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (jekk hemm) huma disponibbli fl-indirizz tal-web ta’ din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif previst f’din il-formola. Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data huma disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/data-protection?lg=mt.

L-akkomodazzjoni hija
dritt tal-bniedem u mhux
komodità

IFFIRMA
L-INIZJATTIVA TAĊĊITTADINI EWROPEJ
Housing for All!

L-akkomodazzjoni hija l-pedament għal
ħajja tajba u l-bażi għall-koeżjoni soċjali
fl-Ewropa. Bħalissa, il-liġijiet tal-UE qed
jillimitaw il-ħolqien tal-akkomodazzjonijiet
issussidjati.

L- akkomodazzjoni
hija għolja wisq
L-ispejjeż tal-akkomodazzjonijiet qed
jiżdiedu b’rata iktar mgħaġġla mill-pagi.
Wieħed qed jispiċċa dejjem b’inqas flus
għall-ħajja. Kull ma jmur iktar nies qed
ikollhom jitilqu mill-ibliet għaliex mhux
qed jaffordjaw iħallsu l-ispejjeż talakkomodazzjoni u jkollhom jivvjaġġaw
għal distanzi itwal.

Iġġieled issa għal akkomodazzjoni
affordabbli u soċjali fl-Ewropa
Nappellaw lill-UE biex tieħu miżuri biex l-Ewropej kollha
jkollhom aċċess għall-akkomodazzjoni. Dawn jinkludu
l-iffaċilitar tal-aċċess għal kulħadd għal akkomodazzjoni
soċjali u affordabbli, li ma jiġux applikati l-kriterji ta’
Maastricht għall-investiment pubbliku fl-akkomodazzjoni
soċjali u affordabbli, aċċess aħjar għall-fondi tal-UE għal
żviluppaturi tal-akkomodazzjoni sostenibbli u mingħajr
skop ta’ qligħ, l-istabbiliment ta’ regoli soċjali bbażati
fuq il-kompetittività għall-kirjiet għal żmien qasir u
l-istabbiliment ta’ statistika tal-ħtiġijiet tal-akkomodazzjoni
fl-Ewropa.

Għandna bżonn il-vuċi tiegħek!
B’miljun firma nobbligaw lill-Kummissjoni Ewropea biex
taġixxi.

APPOĠĠJANA
FUQ L-ISTAZZJONIJIET
KOLLHA

M’hawnx biżżejjed
akkomodazzjonijiet
affordabbli
Mill-kriżi ekonomika ’ l hawn,
l-investimenti fil-bini ta’
akkomodazzjonijiet affordabbli
u soċjali naqsu bin-nofs. Permezz
tal-ispekulazzjonijiet qed jinkisbu
profitti kbar bil-bejgħ ta’ partijiet
sħaħ ta’ bliet. Sezzjonijiet wesgħin
tas-soċjetà ma jistgħux jiġu pprovduti
b’akkomodazzjoni affordabbli.

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

JEKK JOGĦĠBOK IBGĦAT:
Verein Europeans for Affordable Housing
– Für bezahlbares Wohnen in Europa,
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