FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
Vzdelávanie samotné nestačí – formovanie aktívnych a zodpovedných občanov
1.Všetci signatári tohto formulára disponujú číslom dokladu totožnosti: ČESKÁ REPUBLIKA

Pozri časť C prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 211/2011 pre osobné identifikačné číslo/číslo dokladu totožnosti, z ktorých sa jedno musí uviesť.
2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2016)000003

3.Dátum registrácie: 06/10/2016
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Vzdelávanie samotné nestačí – formovanie aktívnych a zodpovedných občanov
6.Predmet iniciatívy: Súbor stimulujúcich opatrení, vrátane podpory a monitorovania, na rozvoj občianskej výchovy v učebných osnovách na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania v celej Európe, zameraný na formovanie
demokratických občanov.
7.Hlavné ciele: Demokratická spoločnosť sa spolieha na účasť občanov, spoločné hodnoty a schopnosť kritického myslenia. Komisia by mala podporovať členské štáty, pokiaľ ide o ich zodpovednosť umožniť mladým ľuďom zo
všetkých prostredí, aby rozvíjali svoju schopnosť zodpovedné sa zapájať do spoločnosti. Činnosť v celej Únii by sa mala koordinovať s cieľom podporiť súdržnosť, a to stanovením dlhodobého programu, vytvorením referenčných
kritérií, poskytovaním podpory štátom, vypracovaním pravidelných hodnotení a výmenami osvedčených postupov.

8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): http://morethaneducation.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.
ÚPLNÉ MENÁ

1
2

PRIEZVISKÁ

ŠTÁTNA
PRÍSLUŠNOSŤ

TYP A ČÍSLO DOKLADU
TOTOŽNOSTI

DÁTUM A PODPIS 2

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

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.

