PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:1
Vairāk nekā izglītība — aktīvu un atbildīgu pilsoņu audzināšana
1.Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personas kods: LATVIJA

Attiecībā uz personas kodiem vai personu apliecinošu dokumentu numuriem, no kuriem ir jānorāda viens, skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 III pielikuma C daļu.
2.Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2016)000003

3.Reģistrācijas datums: 06/10/2016
4.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums: Vairāk nekā izglītība — aktīvu un atbildīgu pilsoņu audzināšana
6.Priekšmets: Veicināšanas pasākumu kopums, tostarp atbalsts un uzraudzība, ar mērķi visā Eiropā visu līmeņu formālās izglītības programmās izvērst mācības par pilsoniskumu, lai audzinātu demokrātiskus iedzīvotājus.
7.Galvenie mērķi: Demokrātiskas sabiedrības pamatā ir pilsoņu līdzdalība, kopīgas vērtības un spēja kritiski domāt. Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, kuru pienākums ir nodrošināt, lai jaunieši no visām sabiedrības grupām
varētu attīstīt spējas, kas viņiem ļauj atbildīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Lai sekmētu kohēziju, attiecīgā rīcība būtu jākoordinē visā Eiropas Savienībā, paredzot ilgtermiņa programmu, izstrādājot kritērijus, sniedzot atbalstu
valstīm, veicot periodisku novērtēšanu un apmainoties ar labākās prakses piemēriem.

8.Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Pārējo reģistrēto organizatoru vārdi, uzvārdi: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne (ja tāda ir): http://morethaneducation.eu/
DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI: - Ja nav noteikts citādi, visas ailes šajā veidlapā ir obligātas.
Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka neesmu jau atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu.
VISI VĀRDI

1
2

UZVĀRDI

VALSTSPIEDERĪBA

PERSONAS KODS

DATUMS UN PARAKSTS2

Veidlapu drukā uz vienas lapas. Organizatori var izmantot divpusēju lapu.
Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski, izmantojot tiešsaistes vākšanas sistēmu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 211/2011 6. pantā.

Paziņojums par personas datu aizsardzību: saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 10. pantu personas dati, kas šajā veidlapā ir sniegti ierosinātās iniciatīvas organizatoriem, būs pieejami tikai kompetentajām iestādēm, lai veiktu to derīgo paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un sertificēšanu, kuri saņemti par šo
ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu 8. pantu), un vajadzības gadījumā tiks papildus apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus
paziņojumus par atbalstu iznīcinās vēlākais 18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai – tiesas vai administratīvā procesa gadījumā – ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.

