EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:1
Mitte ainult teadmiste edastamine – aktiivsete ja vastutustundlike kodanike vormimine
1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi elanikud või kodanikud: EESTI

2.Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2016)000003

3.Registreerimise kuupäev: 06/10/2016
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Mitte ainult teadmiste edastamine – aktiivsete ja vastutustundlike kodanike vormimine
6.Sisu: Stimuleerivad meetmed, sh tugi ja järelevalve, arendamaks formaalhariduse kõigi tasandite õppekavades kogu Euroopas välja kodanikuhariduse, et vormida demokraatliku mõtlemisviisiga kodanikke.
7.Peamised eesmärgid: Demokraatlik ühiskond toetub kodanike osalusele, ühistele väärtustele ja kriitilise mõtlemise võimele. Komisjon peaks toetama liikmesriike nende ülesandes anda kõigist ühiskonnakihtidest pärit noortele
võimalus arendada vastutustundlikku osalemist ühiskonnas. Ühtekuuluvuse edendamiseks tuleks kogu ELis võetavad meetmed kooskõlastada, luues pikaajalise tegevuskava, määratledes võrdlusalused, pakkudes tuge
liikmesriikidele, viies läbi perioodilist hindamist ja jagades parimaid tavasid.

8.Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Teiste registreeritud korraldajate nimed: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): http://morethaneducation.eu/
TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kui ei ole öeldud teisiti, on kõikide käesoleva vormi lahtrite täitmine kohustuslik
Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud.
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Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajad võivad trükkida lehe mõlemale poolele.
Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 6.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 10 tehakse sellel vormil kavandatud algatuse korraldajatele esitatud isikuandmed pädevatele asutustele kättesaadavaks üksnes käesoleva kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetusavalduste kontrollimiseks ja arvu
tõendamiseks (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) artikkel 8) ja vajaduse korral täiendavaks töötlemiseks käesoleva kodanikualgatusega seotud haldus- või kohtumenetluse raames (vt määruse (EL) nr 211/2011 artikkel 12). Andmeid ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma andmetega tutvuda. Kõik toetusavaldused hävitatakse hiljemalt 18 kuud pärast
kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või haldus- või kohtumenetluse korral hiljemalt nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

