ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА:1
Housing for All
1.Всички поддръжници, включени в настоящия формуляр, разполагат с личен идентификационен номер, издаден от: БЪЛГАРИЯ

Вж. част В от приложение III на Регламент (ЕС) № 211/2011 за личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, един от които трябва да бъде посочен.
2.Регистрационен номер в Европейската комисия: ECI(2019)000003
3.Дата на регистрация: 18/03/2019
4.Уеб адрес на настоящата предложена гражданска инициатива в регистъра на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Наслов на настоящата предложена гражданска инициатива: Housing for All
6.Предмет: Целта на настоящата Европейска гражданска инициатива е в нормативната уредба и финансовата рамка да се предвидят по-добри условия, за да се улесни достъпът до жилищно настаняване за всички
в Европа.
7.Основни цели: Настояваме ЕС да предприеме действия, които биха позволили на всеки в Европа да има достъп до жилище.
Това включва улесняване на достъпа на всички до социални жилища на достъпни цени, неприлагане на критериите от Маастрихт по отношение на публични инвестиции за изграждане на жилища на достъпни цени,
подобряване на достъпа до финансиране от ЕС за устойчивото жилищно строителство с нестопанска цел, приемане на социални и конкурентни правила за краткосрочните договори за наем и изготвяне на
статистически данни за нуждата от жилища в Европа.

8.Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Имена на другите регистрирани организатори: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Уебсайт на настоящата предложена гражданска инициатива (ако има такъв): www.housingforall.eu
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ - Ако не е посочено друго, всички полета в настоящия формуляр са задължителни.
С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в настоящия формуляр, е вярна и че подкрепям настоящата предложена гражданска инициатива за първи път.
ПЪЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

1
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ФАМИЛНИ ИМЕНА включително
БАЩИНО ИМЕ

ГРАЖДАНСТВО

ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
НОМЕР

ДАТА И ПОДПИС2

Формулярът се отпечатва на един лист. Организаторите могат да използват двете страни на листа.

Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава по електронен път чрез системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011.
Декларация за поверителност на личните данни: В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Вашите лични данни ще бъдат използвани само за подкрепа на инициативата и ще бъдат предоставени на компетентните национални органи за проверка и удостоверяване. Вие имате право да поискате от организаторите на тази инициатива достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на
личните Ви данни. Вашите данни ще се съхраняват от организаторите за максимален срок за съхранение от 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива, или един месец след внасянето на инициативата в Комисията, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за
максимален срок от една седмица след датата на приключване на тези производства. Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви
данни са обработвани незаконосъобразно. Организаторите на гражданската инициатива са администратори по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и с тях може да бъде установен контакт, като се използват данните, предоставени в настоящия формуляр. Данните за контакт на длъжностно лице за защита на данните (ако има такова) са посочени на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на
Европейската комисия, както е предвидено в настоящия формуляр. Данните за контакт на националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и данните за контакт на националните органи за защита на данните, са посочени на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.

ПОДПИШЕТЕ
ЕВРОПЕЙСКАТА
ГРАЖДАНСКА
ИНИЦИАТИВА
Housing for All!

Правото на дом е човешко
право, а не стока

Жилищата са прекалено
скъпи

Правото на дом е в основата на добрия
живот и база за социално сближаване
в Европа. В момента законите на
ЕС ограничават създаването на
субсидирани жилища.

Разходите за дома се повишават побързо от доходите. Остават все помалко пари за живот. Все повече хора
са принудени да напускат градовете,
защото не могат да си позволят да
живеят в тях и трябва да пътуват на
големи разстояния.

Αγωνίσου τώρα για οικονομική
προσιτή και Бори се сега за достъпни
и социални жилища в Европа
Настояваме ЕС да предприеме действия, които биха
позволили на всеки в Европа да има достъп до жилище.
Това включва улесняване на достъпа на всички до
социални жилища на достъпни цени, неприлагане на
критериите от Маастрихт по отношение на публични
инвестиции за изграждане на жилища на достъпни
цени, подобряване на достъпа до финансиране от ЕС
за устойчивото жилищно строителство с нестопанска
цел, приемане на социални и конкурентни правила
за краткосрочните договори за наем и изготвяне на
статистически данни за нуждата от жилища в Европа.

Твоят глас ни е необходим!
Чрез събирането на 1 милион подписа ще задължим
Европейската комисия да действа.

ПОДКРЕПЕТЕ
НИ ВЪВ
ВСИЧКИ
КАНАЛИ

Жилищата на достъпни
цени са прекалено малки
Икономическата криза намали
наполовина инвестициите в
строителството на достъпни и
социални жилища. Големите печалби
се постигат чрез спекулации и
продажби на цели квартали. На
голяма част от населението не може
да се предостави жилище на достъпна
цена.

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

МОЛЯ ИЗПРАТИ НА:
Дружество Europeans for Affordable
Housing – за достъпни цени на
жилищата в Европа, Алтанщрасе 8
[Althanstraße 8], 1090 Виена, Austria

