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Eurooppalainen kansalaisaloite: Minority SafePack –
miljoona allekirjoitusta Euroopan monimuotoisuuden puolesta
Kehotamme EU:ta parantamaan kansalliseen tai kielelliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden suojelua ja
vahvistamaan unionin kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.

Täydelliset etunimet

Eurooppalainen kansalaisaloite: Minority SafePack - Päätavoitteet:
Kehotamme EU:ta hyväksymään säädöksiä kansalliseen tai kielelliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden
suojelun parantamiseksi ja unionin kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Näihin tulee
sisältyä alueellisiin ja vähemmistökieliin, koulutukseen ja kulttuuriin, aluepolitiikkaan, osallistumiseen, tasa-arvoon,
audiovisuaalialaan ja median sisältöön liittyviä poliittisia toimenpiteitä ja myös alueellinen (valtion)tuki.
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Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
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Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjille tässä lomakkeessa ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä
ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan, jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia
menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua
mainittujen menettelyjen päättymispäivästä. • Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI • Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2017)000004 • Rekisteröintipäivä: 03/04/2017 • Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/
details/2017/000004 • Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu) • Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO • Ehdotetun
kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: http://www.minority-safepack.eu

