FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:1
Mere end uddannelse — at forme aktive og ansvarsbevidste borgere
1.Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK

2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2016)000003

3.Registreringsdato: 06/10/2016
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Mere end uddannelse — at forme aktive og ansvarsbevidste borgere
6.Emne: En række tilskyndelsesforanstaltninger i form af blandt andet støtte og overvågning, for at udvikle undervisning i medborgerskab, der skal indgå i læseplanerne på alle niveauer af formel uddannelse i hele Europa, som
har til formål at forme demokratisk oplyste borgere.
7.Vigtigste målsætninger: Et demokratisk samfund bygger på borgernes deltagelse, fælles værdier og evne til kritisk tænkning. Kommissionen bør støtte medlemsstaterne i deres ansvar for at give alle unge – uanset baggrund –
mulighed for at udvikle deres evner til ansvarsfuld deltagelse i samfundet. For at fremme samhørigheden, bør man i hele EU koordinere tiltag ved at opstille en langsigtet dagsorden, fastsætte benchmarks, yde støtte til staterne,
foretage regelmæssige evalueringer og udveksle eksempler på bedste praksis.

8.Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: http://morethaneducation.eu/
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.
Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ.
FULDE FORNAVNE

1
2

EFTERNAVNE

BOPÆL
(gade, nr., postnr., by, land)

FØDSELSDATO OG
FØDESTED

NATIONALITET

DATO OG UNDERSKRIFT2

Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.
Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.

Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som i denne formular afgives til initiativtagerne til initiativforslaget, kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og
attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De
registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning.

