TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:1
Housing for All
1.E formanyomtatvány valamennyi aláírója a következő tagállam személyazonosító számával / személyazonosító okmányának számával rendelkezik: MAGYARORSZÁG

Lásd a 211/2011/EU rendelet III. mellékletének C. részében a személyi azonosító számokat / személyi azonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni.
2.Európai bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2019)000003

3.A nyilvántartásba vétel időpontja: 18/03/2019

4.A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.A javasolt polgári kezdeményezés címe: Housing for All
6.Tárgy: Ennek az európai polgári kezdeményezésnek a célja az, hogy javítsa a jogi és pénzügyi keretfeltételeket ahhoz, hogy az európai polgárok gondoskodni tudjanak a megfelelő lakhatásukról.
7.Fő célok: Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy biztosítsa a szociális és megfizethető lakhatáshoz való könnyebb hozzáférést azáltal, hogy eltekint a maastrichti kritériumok alkalmazásától a szociális és megfizethető lakásokat
érintő állami beruházások esetén, gondoskodik arról, hogy a szociális és fenntartható lakásépítéssel foglalkozó ingatlanfejlesztők könnyebben jussanak EU-finanszírozáshoz, továbbá biztosítja a rövidtávú lakáskiadások szociális,
pályázatalapú szabályozását és az európai lakhatási igényekre vonatkozó statisztikák összeállítását.

8.A nyilvántartásba vett kapcsolattartók neve és e-mail címe: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.A nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.A javasolt polgári kezdeményezés weboldala (ha van ilyen): www.housingforall.eu
AZ ALÁÍRÓKNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: - Eltérő rendelkezés hiányában e formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.
Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt polgári kezdeményezést eddig még sohasem támogattam.
UTÓNÉV/UTÓNEVEK TELJES FORMÁBAN
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CSALÁDI NÉV/NEVEK

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM/
A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY
TÍPUSA ÉS SZÁMA

DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS2

A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezők használhatnak mindkét oldalon nyomtatott lapot is.

A formanyomtatvány aláírása nem kötelező, amennyiben azt a 211/2011/EU rendelet 6. cikkében említett online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be.

Adatvédelmi nyilatkozat: Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat kizárólag a kezdeményezés támogatására lehet felhasználni és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából lehet az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani. Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, valamint kezelésük korlátozására. A szervezők a javasolt polgári
kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapig vagy a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapig – amelyik a korábbi időpont – tárolják az Ön adatait. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legkésőbb egy héttel ezen eljárás lezárulta utánig. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy
bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait. A polgári kezdeményezés szervezői az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot. Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen)
elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatványon megadottak szerint. Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu.

ÍRD ALÁ A „HOUSING
FOR ALL” ELNEVEZÉSŰ
EURÓPAI POLGÁRI
KEZDEMÉNYEZÉST!

A lakhatás emberi jog, nem
kereskedelmi árucikk

A lakhatás
túl drága

Egyre kevesebb a
megfizethető élettér

A lakhatás az élet alapvető feltétele és
az európai társadalmi összetartás alapja.
Jelenleg EU-s törvények korlátozzák a
lakáshoz jutás támogatását.

A lakhatási költségek gyorsabban
emelkednek, mint a fizetések. Egyre
kevesebb pénz marad megélhetésre.
Egyre több embernek kell kiköltöznie
a városokból, mert nem engedhetik
meg maguknak, hogy ott éljenek, ezért
ingázásra kényszerülnek.

A gazdasági válság óta a megfizethető
és szociális lakhatásba feleannyit
invesztálnak, mint korábban.
Spekulánsok nagy profitokra tesznek
szert egész városrészek eladása révén.
A lakosság nagy része pedig nem juthat
megfizethető lakhatáshoz.

Küzdj a megfizethető és szociális
európai lakhatásért!
Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy biztosítsa a szociális
és megfizethető lakhatáshoz való könnyebb hozzáférést
azáltal, hogy eltekint a maastrichti kritériumok
alkalmazásától a szociális és megfizethető lakásokat
érintő állami beruházások esetén, gondoskodik
arról, hogy a szociális és fenntartható lakásépítéssel
foglalkozó ingatlanfejlesztők könnyebben jussanak
EU-finanszírozáshoz, továbbá biztosítja a rövidtávú
lakáskiadások szociális, pályázatalapú szabályozását és
az európai lakhatási igényekre vonatkozó statisztikák
összeállítását.

Szükségünk van a hangodra!
Egymillió aláírással cselekvésre kényszerítjük az Európai
Bizottságot.

TÁMOGASS
BENNÜNKET MINDEN
CSATORNÁN

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

KÉRJÜK, KÜLDJE EL:
Verein Europeans for Affordable Housing
– A megfizethető európai lakhatásért,
1090 Bécs, Althanstraße 8, Austria

