
FOIRM RÁITIS TACAÍOCHTA DON TIONSCNAMH Ó NA SAORÁNAIGH:1
Minority SafePack – Milliún síniú ar son na héagsúlachta san Eoraip

1.Tá na sínitheoirí uile ar an bhfoirm seo ina gcónaitheoirí in: ÉIRE

2.Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin Eorpaigh: ECI(2017)000004 3.Dáta clárúcháin: 03/04/2017
4.Seoladh gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh ar chlár an Choimisiúin Eorpaigh: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004
5.Teideal an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh: Minority SafePack – Milliún síniú ar son na héagsúlachta san Eoraip

6.Ábhar an tionscnaimh: Iarraimid ar an Aontas Eorpach feabhas a chur ar chosaint daoine ar de mhionlaigh náisiúnta agus theangeolaíochta iad agus ilchineálacht chultúrtha agus theangeolaíochta a neartú san Aontas.

7.Príomhchuspóirí: Iarraimid ar an Aontas Eorpach sraith achtanna dlí a ghlacadh chun feabhas a chur ar chosaint daoine ar de mhionlaigh náisiúnta agus theangeolaíochta iad agus ilchineálacht chultúrtha agus theangeolaíochta
a neartú san Aontas. Cuimseoidh sé gníomhartha beartais sna réimsí seo – teangacha réigiúnacha agus mionteangacha, oideachas agus cultúr, beartas réigiúnach, rannpháirtíocht, comhionannas, ábhar closamhairc agus eile do
na meáin, agus tacaíocht réigiúnach (stáit) freisin.

8.Ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála cláraithe: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu)
9.Ainmneacha na n-eagraithe cláraithe eile: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
10.Láithreán gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh (más ann dó): http://www.minority-safepack.eu

LE COMHLÁNÚ AG NA SÍNITHEOIRÍ I gCEANNLITREACHA - Mura ndeirtear a mhalairt, tá gach réimse ar an bhfoirm seo éigeantach.

Deimhním leis seo go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo ceart agus nár thacaigh mé leis an tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh cheana féin.
ÁIT CHÓNAITHE

(sráid, uimhir, cód poist, cathair, tír)
CÉADAINMNEACHA IOMLÁNA DÁTA AGUS SÍNIÚ2SLOINNTE NÁISIÚNTACHTDÁTA

BREITHE

1 Clófar an fhoirm ar bhileog amháin. Féadfaidh eagraithe bileog dhéthaobhach a úsáid.

Ráiteas príobháideachais: I gcomhréir le hAirteagal 10 de Threoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, ní dhéanfar na sonraí pearsanta a sholáthraítear ar an bhfoirm seo d'eagraithe an tionscnaimh bheartaithe a chur ar fáil ach do na húdaráis inniúla amháin chun go ndéanfar fíorú
agus deimhniú maidir le líon na ráiteas tacaíochta bailí a fuarthas don tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh (féach Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh) agus ní dhéanfar iad a phróiseáil tuilleadh ach amháin más gá chun críche imeachtaí dlíthiúla nó riaracháin a bhaineann leis an tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh (féach
Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011). Ní fhéadfar na sonraí a úsáid chun aon chríche eile. Tá ábhair sonraí i dteideal rochtain a bheith acu ar a sonraí pearsanta. Scriosfar na ráitis uile tacaíochta 18 mí ar a dhéanaí tar éis dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh nó, i gcás imeachtaí riaracháin nó dlíthiúla, seachtain amháin ar a dhéanaí tar éis an dáta a thugtar na himeachtaí sin chun críche.

2 Níl an síniú éigeantach má dhéantar an fhoirm a sheoladh isteach go leictreonach ag baint úsáid as córas bailithe ar líne dá dtagraítear in Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 2111/2011.
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