TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:1
Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért
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(2017)000004

3.A nyilvántartásba vétel időpontja: 03/04/2017
4.A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004
5.A javasolt polgári kezdeményezés címe: Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért
6.Tárgy: Arra kérjük az EU-t, hogy javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét.
7.Fő célok: Arra kérjük az EU-t, hogy fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítása, valamint az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése céljából. A jogi
aktusoknak a regionális és kisebbségi nyelvek, az oktatás és a kultúra, a regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, illetve a regionális (állami) támogatás terén kellene magukba
foglalniuk szakpolitikai intézkedéseket.

8.A nyilvántartásba vett kapcsolattartók neve és e-mail címe: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu)
9.A nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
10.A javasolt polgári kezdeményezés weboldala (ha van ilyen): http://www.minority-safepack.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

1
2

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: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkével összhangban az e formanyomtatványban a javasolt kezdeményezés szervezői számára megadott személyes adatokat kizárólag e javasolt polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató nyilatkozatok számának ellenőrzése és
igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani (lásd a polgári kezdeményezésekről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkét), illetve adott esetben e javasolt polgári kezdeményezéssel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni (lásd a 211/2011/EU rendelet 12. cikkét). Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek
jogukban áll hozzáférni személyes adataikhoz. Valamennyi támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének napjától számított 18 hónapon belül, vagy közigazgatási és jogi eljárás esetében, legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárultát követően.

Once completed, please return this form to:
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zurück an:
Citizens’ Committee of the “Minority SafePack Initiative”
c/o Federal Union of European Nationalities (FUEN)
Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Germany

Questions / Fragen:
info@minority-safepack.eu
http://www.minority-safepack.eu

