STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:1
Mer än utbildning – Att forma aktiva och ansvarsfulla medborgare
1.Alla undertecknare på detta formulär är bosatta eller medborgare i: FINLAND

2.Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2016)000003

3.Registreringsdatum: 06/10/2016
4.Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: Mer än utbildning – Att forma aktiva och ansvarsfulla medborgare
6.Ämne: En uppsättning stimulansåtgärder, bland annat stöd och övervakning, för att utveckla medborgarfostran i läroplaner för formella utbildningar på alla nivåer i hela Europa, i syfte att forma demokratiskt medvetna
medborgare.
7.Huvudmål: Ett demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas deltagande, delade värderingar och förmåga till kritiskt tänkande. Kommissionen bör stödja medlemsstaterna i deras åliggande att ge alla unga oavsett bakgrund
möjlighet att utveckla sin förmåga att delta i samhället på ett ansvarsfullt sätt. För att främja sammanhållning bör åtgärderna samordnas i hela unionen genom att man fastställer en långsiktig agenda, inför riktmärken, ger stöd åt
staterna, genomför regelbundna utvärderingar och utbyter bästa praxis.

8.De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.De övriga registrerade organisatörernas namn: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http://morethaneducation.eu/
IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om inget annat anges är samtliga fält på detta formulär obligatoriska.
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
FULLSTÄNDIGA FÖRNAMN

1
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NATIONALITET

DATUM OCH
UNDERSKRIFT2

Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Organisatörerna får använda ett blad med text på båda sidorna.
Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in elektroniskt via ett system för insamling via internet som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 211/2011.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de behöriga myndigheterna endast att få tillgång till de personuppgifter som lämnas i detta formulär till det föreslagna initiativets organisatörer för att kontrollera och intyga hur
många giltiga stödförklaringar som inkommit för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet); dessa personuppgifter kommer vid behov också att vidarebehandlas i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för
något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet, eller, vid administrativa eller rättsliga förfaranden senast en vecka efter den dag då de berörda förfarandena slutfördes.

