STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF1
Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers
1.Alle ondertekenaars op dit formulier zijn woonachtig in of hebben de nationaliteit van: NEDERLAND

2.Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2016)000003

3.Registratiedatum: 06/10/2016
4.Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Titel van het burgerinitiatief: Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers
6.Onderwerp: Een pakket van stimulerende maatregelen, waaronder begeleiding en monitoring, om burgerschapsvorming in onderwijsprogramma’s op alle niveaus van het formeel onderwijs te ontwikkelen in heel Europa, met als
streven om democratische burgers te vormen.
7.Belangrijkste doelen: Een democratische samenleving is afhankelijk van participatie van de burgers, hun gedeelde waarden en hun vermogen tot kritisch denken. De Commissie zou de lidstaten moeten ondersteunen bij hun
taak om jongeren uit alle milieus in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de samenleving. Om de samenhang te bevorderen zou er gecoördineerde actie moeten komen in
de hele Unie, met de formulering van een langetermijnagenda, het creëren van benchmarks, het bieden van ondersteuning aan lidstaten, het uitvoeren van periodieke evaluaties en het uitwisselen van beste praktijken.

8.Naam en e-mailadres van geregistreerde contactpersonen: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Naam van de andere geregistreerde organisatoren: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Website van het burgerinitiatief (indien van toepassing): http://morethaneducation.eu/
DOOR DE ONDERTEKENAARS IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS - Tenzij anders vermeld, moeten alle velden op dit formulier verplicht worden ingevuld.
"Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik het voorgestelde burgerinitiatief nog niet eerder heb gesteund."
VOLLEDIGE VOORNAMEN

1
2

ACHTERNAMEN
inclusief
NAAM BIJ GEBOORTE

VERBLIJFPLAATS
(straat, nummer, postcode, plaats, land)

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS

NATIONALITEIT

DATUM EN
HANDTEKENING2

Het formulier moet op één blad worden afgedrukt. De organisatoren mogen het blad recto verso bedrukken.
Handtekening niet verplicht wanneer het formulier elektronisch wordt ingeleverd door middel van een systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 211/2011.

Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden de persoonsgegevens die op dit formulier aan de organisatoren van het voorgestelde burgerinitiatief worden verstrekt, uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter
beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr.
211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.

