PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA1
Ne tik švietimas. Aktyvių ir atsakingų piliečių ugdymas
1.Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens kodą: LIETUVA

Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.
2.Europos Komisijos registracijos Nr.: ECI(2016)000003

3.Registracijos data: 06/10/2016
4.Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: Ne tik švietimas. Aktyvių ir atsakingų piliečių ugdymas
6.Tema: Skatinamųjų priemonių, įskaitant paramą ir stebėseną, rinkinys, skirtas plėtoti pilietiškumo ugdymo programas visuose formaliojo švietimo lygmenyse visoje Europoje siekiant ugdyti demokratiškus piliečius.
7.Pagrindiniai tikslai: Demokratinė visuomenė priklauso nuo piliečių dalyvavimo, bendrų vertybių ir gebėjimo mąstyti kritiškai. Komisija turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti jų įsipareigojimą suteikti jaunuoliams iš įvairių
visuomenės sluoksnių galimybę įgyti įgūdžių, reikalingų norint atsakingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Siekiant skatinti sanglaudą veiksmai turėtų būti suderinti visoje Sąjungoje, nustatant ilgalaikę darbotvarkę, lyginamuosius
standartus, teikiant paramą valstybėms, vykdant reguliarius vertinimus ir dalijantis geriausia patirtimi.

8.Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): http://morethaneducation.eu/
DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI - Privaloma pildyti visus šios formos langelius, nebent būtų nustatyta kitaip.
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.
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Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatoriai gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą.
Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama elektroniniu būdu per Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje minėtą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Privatumo pareiškimas: pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 10 straipsnį su pasiūlytos iniciatyvos organizatoriams šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. 2011 m.
vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 8 straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su pasiūlyta piliečių iniciatyva, tikslu (žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 12 straipsnį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti vėliausiai per 18 mėnesių
nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba – administracinio ar teisinio proceso atveju – vėliausiai per savaitę nuo minėto proceso baigimo dienos.

