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Europæisk borgerinitiativ: Minority SafePack – en million underskrifter for mangfoldighed i Europa
Vi opfordrer EU til at forbedre beskyttelsen af personer, der tilhører nationale og sproglige mindretal, og derved styrke
den kulturelle og sproglige mangfoldighed i EU.
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Målsætninger for det europæiske borgerinitiativ: Minority SafePack Initiative
Vi opfordrer EU til at vedtage en række retsakter, der skal forbedre beskyttelsen af personer, der tilhører nationale
og sproglige mindretal, og derved styrke den kulturelle og sproglige mangfoldighed i EU. Det drejer sig om politiske
tiltag på områderne regionale sprog og mindretalssprog, uddannelse og kultur, regionalpolitik, deltagelse, lighed,
audiovisuelle medier og andre medier samt regional (statslig) støtte.
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Jeg bekræfter hermed, at de oplysninger jeg, har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har
støttet dette borgerinitiativ.
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Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som i denne formular afgives til initiativtagerne til initiativforslaget, kun blive stillet til de
kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende
forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge
efter den pågældende procedures afslutning. • Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK • Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2017)000004 • Registreringsdato: 03/04/2017 • Borgerinitiativets
webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004 • Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu) • Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Jannewietske
Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO • Hjemmesiden for borgerinitiativet: http://www.minority-safepack.eu

