PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:1
Minority SafePack — miljons parakstu par daudzveidību Eiropā
1.Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personas kods: LATVIJA

Attiecībā uz personas kodiem vai personu apliecinošu dokumentu numuriem, no kuriem ir jānorāda viens, skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 III pielikuma C daļu.
2.Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2017)000004

3.Reģistrācijas datums: 03/04/2017
4.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004
5.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums: Minority SafePack — miljons parakstu par daudzveidību Eiropā
6.Priekšmets: Mēs aicinām ES uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību Savienībā.
7.Galvenie mērķi: Mēs aicinām ES pieņemt tiesību aktu kopumu ar mērķi uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību Savienībā. Tiesību
aktu kopumā jāparedz politiski pasākumi tādās jomās kā reģionālās un mazākumtautību valodas, izglītība un kultūra, reģionālā politika, līdzdalība, vienlīdzība, audiovizuālo un citu plašsaziņas līdzekļu saturs, kā arī reģionālais
(valsts) atbalsts.

8.Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu)
9.Pārējo reģistrēto organizatoru vārdi, uzvārdi: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
10.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne (ja tāda ir): http://www.minority-safepack.eu
DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI: - Ja nav noteikts citādi, visas ailes šajā veidlapā ir obligātas.
Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka neesmu jau atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu.
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UZVĀRDI
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PERSONAS KODS

DATUMS UN PARAKSTS2

Veidlapu drukā uz vienas lapas. Organizatori var izmantot divpusēju lapu.
Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski, izmantojot tiešsaistes vākšanas sistēmu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 211/2011 6. pantā.

Paziņojums par personas datu aizsardzību: saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 10. pantu personas dati, kas šajā veidlapā ir sniegti ierosinātās iniciatīvas organizatoriem, būs pieejami tikai kompetentajām iestādēm, lai veiktu to derīgo paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un sertificēšanu, kuri saņemti par šo
ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu 8. pantu), un vajadzības gadījumā tiks papildus apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus
paziņojumus par atbalstu iznīcinās vēlākais 18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai – tiesas vai administratīvā procesa gadījumā – ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.

