PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA1
Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje
1.Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens kodą: LIETUVA

Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.
2.Europos Komisijos registracijos Nr.: ECI(2017)000004

3.Registracijos data: 03/04/2017
4.Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004
5.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje
6.Tema: Raginame ES geriau apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis ir stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Sąjungoje.
7.Pagrindiniai tikslai: Raginame ES priimti teisės aktų rinkinį, kuriuo būtų siekiama geriau apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis ir stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Sąjungoje. Jame turėtų būti
numatytos politikos priemonės regioninių ir mažumų kalbų, mokymo ir kultūros, regioninės politikos, dalyvavimo, lygybės, audiovizualinės ir kitokios žiniasklaidos turinio ir regionų (valstybės) paramos srityse.

8.Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu)
9.Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
10.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): http://www.minority-safepack.eu
DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI - Privaloma pildyti visus šios formos langelius, nebent būtų nustatyta kitaip.
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.
VISI VARDAI

1
2

PAVARDĖS

PILIETYBĖ

ASMENS KODAS

DATA IR PARAŠAS 2

Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatoriai gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą.
Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama elektroniniu būdu per Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje minėtą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Privatumo pareiškimas: pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 10 straipsnį su pasiūlytos iniciatyvos organizatoriams šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. 2011 m.
vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 8 straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su pasiūlyta piliečių iniciatyva, tikslu (žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 12 straipsnį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti vėliausiai per 18 mėnesių
nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba – administracinio ar teisinio proceso atveju – vėliausiai per savaitę nuo minėto proceso baigimo dienos.

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

