Europees Burgerinitiatief: Minority SafePack – één miljoen
		 handtekeningen voor verscheidenheid in Europa
Europees Burgerinitiatief: Minority SafePack – één miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa
We verzoeken de EU om de bescherming van personen die tot nationale en taalminderheden behoren te verbeteren
en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de Unie te versterken.

Volledige voornamen

Doelen van het Europees Burgerinitiatief Minority SafePack Initiative
We verzoeken de EU een aantal rechtshandelingen vast te stellen die de bescherming van personen die tot een nationale of taalminderheid behoren verbeteren en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de Unie versterken.
Deze omvatten beleidsmaatregelen op het terrein van regionale en minderheidstalen, onderwijs en cultuur, regionaal beleid, participatie, gelijkheid, audiovisuele en andere media-inhoud, en regionale (staats)steun.

Postcode

Achternamen, inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Geboortedatum

Plaats (gemeente)
Geboorteplaats

Postcode

Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik het voorgestelde burgerinitiatief nog niet eerder
heb gesteund.

Datum, Handtekening

Volledige voornamen

Volledige voornamen

Achternamen, inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Geboortedatum
Datum, Handtekening

Nationaliteit

Achternamen, inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Geboortedatum

Postcode

Land (bijv. Nederland)

Datum, Handtekening

Volledige voornamen

aars
Door de onderteken
tters
in te vullen in blokle

NL

Plaats (gemeente)
Geboorteplaats

Land (bijv. Nederland)
Nationaliteit

Achternamen, inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer
Plaats (gemeente)
Geboorteplaats

Land (bijv. Nederland)

Postcode

Nationaliteit

Geboortedatum

Plaats (gemeente)
Geboorteplaats

Land (bijv. Nederland)
Nationaliteit

Datum, Handtekening

Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden de persoonsgegevens die op dit formulier aan de organisatoren van het voorgestelde
burgerinitiatief worden verstrekt, uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor
verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr. 211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het
burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd. • Alle ondertekenaars op dit formulier zijn woonachtig in of hebben de nationaliteit van: NEDERLAND • Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2017)000004 • Registratiedatum: 03/04/2017 • Internetadres van het burgerinitiatief in het
register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004 • Naam en e-mailadres van geregistreerde contactpersonen: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu) • Naam van de andere geregistreerde organisatoren: Jannewietske Annie DE
VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO • Website van het burgerinitiatief: http://www.minority-safepack.eu

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

