EU:s medborgarinitiativ: Minority SafePack –
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EU:s medborgarinitiativ: Minority SafePack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa
Vi uppmanar EU att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter samt stärka den
kulturella och språkliga mångfalden i unionen.
Viktigaste mål för det europeiska medborgarinitiativet: Minority SafePack Initiative
Vi uppmanar EU att anta rättsakter för att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga
minoriteter samt stärka den kulturella och språkliga mångfalden i unionen. Detta ska inbegripa politiska åtgärder
på områdena för regionala språk och minoritetsspråk, utbildning och kultur, regionalpolitik, deltagande, jämlikhet,
audiovisuellt och annat medie-innehåll samt regionalt (statligt) stöd.
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Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta
föreslagna medborgarinitiativ en gång.
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Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de behöriga myndigheterna endast att få tillgång till de personuppgifter som lämnas i detta formulär till
det föreslagna initiativets organisatörer för att kontrollera och intyga hur många giltiga stödförklaringar som inkommit för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet); dessa personuppgifter kommer vid behov också att vidarebehandlas i samband med administrativa eller
rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet, eller, vid administrativa
eller rättsliga förfaranden senast en vecka efter den dag då de berörda förfarandena slutfördes. • Alla undertecknare på detta formulär har ett personligt id-nummer från: SVERIGE • Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2017)000004 • Registreringsdatum: 03/04/2017 • Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: http://ec.europa.
eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004 • De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu) • De övriga registrerade organisatörernas namn: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER,
Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO • Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http://www.minority-safepack.eu

