EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
Enemmän kuin koulutusta – Kasvatetaan aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2016)000003

3.Rekisteröintipäivä: 06/10/2016
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Enemmän kuin koulutusta – Kasvatetaan aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia
6.Aihe: Valikoima kannustimia sekä tuki- ja seurantatoimia kansalaiskasvatuksen kehittämiseksi opinto-ohjelmissa virallisen koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla kaikkialla Euroopassa, tarkoituksena kasvattaa kansalaisia
demokratiaan
7.Päätavoitteet: Demokraattisen yhteiskunnan perustan muodostavat kansalaisten osallistuminen, yhteiset arvot ja kyky kriittiseen ajatteluun. Komission olisi tuettava jäsenvaltioita niiden tehtävässä luoda kaikille nuorille taustoista
riippumatta mahdollisuudet kehittää taitoja vastuulliseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Yhteenkuuluvuuden edistämiseksi toimia tulisi koordinoida koko EU:n alueella määrittämällä pitkän aikavälin toimintaohjelma, luomalla
vertailuarvoja, tarjoamalla valtioille tukea, toteuttamalla säännöllisiä arviointeja ja jakamalla parhaita käytäntöjä.

8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: http://morethaneducation.eu/
ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
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Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia.
Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta

Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjille tässä lomakkeessa ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän
tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan, jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua
henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä.

