
FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe

1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO

2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2017)000004 3.Dátum registrácie: 03/04/2017
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe

6.Predmet iniciatívy: Vyzývame EÚ na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných a jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii.

7.Hlavné ciele: Vyzývame EÚ na prijatie súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných a jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii. Mal by obsahovať politické opatrenia
v oblasti regionálnych a menšinových jazykov, vzdelávania a kultúry, ako aj regionálnej politiky, účasti, rovnosti, audiovizuálnych a iných mediálnych obsahov, a taktiež regionálnej (štátnej) pomoci.

8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): http://www.minority-safepack.eu

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.

Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.
POBYT

(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)
ÚPLNÉ MENÁ DÁTUM A PODPIS 2PRIEZVISKÁ

vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤDÁTUM A MIESTO
NARODENIA

1 Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje poskytnuté na tomto formulári pre organizátorov navrhovanej iniciatívy budú sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu platných vyhlásení o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov [pozri
článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov] a ak je to potrebné, budú ďalej spracúvané na účel správneho alebo súdneho konania v súvislosti s navrhovanou iniciatívou občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18
mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

2 Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
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