EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:1
Minority SafePack – miljon allkirja Euroopa mitmekesisuse toetuseks
1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi elanikud või kodanikud: EESTI

2.Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2017)000004

3.Registreerimise kuupäev: 03/04/2017
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Minority SafePack – miljon allkirja Euroopa mitmekesisuse toetuseks
6.Sisu: Kutsume ELi üles parandama nende inimeste kaitset, kes kuuluvad rahvus- ja keelelistesse vähemustesse, ning tugevdama liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.
7.Peamised eesmärgid: Kutsume ELi üles võtma vastu õigusaktid, millega parandatakse nende inimeste kaitset, kes kuuluvad rahvus- ja keelelistesse vähemustesse, ning tugevdatakse liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.
See hõlmaks poliitikameetmeid sellistes valdkondades nagu piirkondlikud ja vähemuskeeled, haridus ja kultuur, regionaalpoliitika, osalemine, võrdsus, audiovisuaal- ja muu meedia sisu ning piirkondlik (riiklik) toetus.

8.Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu)
9.Teiste registreeritud korraldajate nimed: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): http://www.minority-safepack.eu
TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kui ei ole öeldud teisiti, on kõikide käesoleva vormi lahtrite täitmine kohustuslik
Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud.
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KODAKONDSUS

KUUPÄEV JA ALLKIRI2

Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajad võivad trükkida lehe mõlemale poolele.
Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 6.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 10 tehakse sellel vormil kavandatud algatuse korraldajatele esitatud isikuandmed pädevatele asutustele kättesaadavaks üksnes käesoleva kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetusavalduste kontrollimiseks ja arvu
tõendamiseks (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) artikkel 8) ja vajaduse korral täiendavaks töötlemiseks käesoleva kodanikualgatusega seotud haldus- või kohtumenetluse raames (vt määruse (EL) nr 211/2011 artikkel 12). Andmeid ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma andmetega tutvuda. Kõik toetusavaldused hävitatakse hiljemalt 18 kuud pärast
kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või haldus- või kohtumenetluse korral hiljemalt nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

