TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:1
Több mint oktatás – egy aktív, felelős polgárság kialakítása
1.E formanyomtatvány valamennyi aláírója a következő tagállam személyazonosító számával / személyazonosító okmányának számával rendelkezik: ROMÁNIA

Lásd a 211/2011/EU rendelet III. mellékletének C. részében a személyi azonosító számokat / személyi azonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni.
2.Európai bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2016)000003

3.A nyilvántartásba vétel időpontja: 06/10/2016
4.A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.A javasolt polgári kezdeményezés címe: Több mint oktatás – egy aktív, felelős polgárság kialakítása
6.Tárgy: Meghatározott ösztönző intézkedések – köztük támogatás és nyomon követés – annak előmozdítása érdekében, hogy a demokratikusan gondolkodó állampolgárok kinevelését célzó, a polgári létre felkészítő képzés az
iskolarendszerű oktatás minden szintjén és Európa minden területén beépüljön a tananyagba
7.Fő célok: A demokratikus társadalom a polgárok részvételén, közös értékein és kritikus gondolkodásra való képességén alapul. Az Európai Bizottságnak támogatnia kellene a tagállamokat abban a feladatukban, hogy hátterétől
függetlenül minden fiatal számára lehetővé tegyék, hogy kompetenciákat alakítson ki a társadalom életében való felelős részvétel terén. Az egységesség érdekében a fellépéseket – hosszú távú ütemterv felállítása,
referenciaértékek meghatározása, az államoknak nyújtott támogatások, rendszeres értékelések és a bevált gyakorlatok megosztása révén – Unió-szerte össze kellene hangolni.

8.A nyilvántartásba vett kapcsolattartók neve és e-mail címe: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.A nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.A javasolt polgári kezdeményezés weboldala (ha van ilyen): http://morethaneducation.eu/
AZ ALÁÍRÓKNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: - Eltérő rendelkezés hiányában e formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.
Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt polgári kezdeményezést eddig még sohasem támogattam.
UTÓNÉV/UTÓNEVEK
TELJES FORMÁBAN

1
2

CSALÁDI NÉV/NEVEK

LAKÓHELY
(utca, házszám, irányítószám, város, ország)

SZÜLETÉS
IDEJE

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM/
A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY
TÍPUSA ÉS SZÁMA

DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS2

A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezők használhatnak mindkét oldalon nyomtatott lapot is.
A formanyomtatvány aláírása nem kötelező, amennyiben azt a 211/2011/EU rendelet 6. cikkében említett online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be.

Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkével összhangban az e formanyomtatványban a javasolt kezdeményezés szervezői számára megadott személyes adatokat kizárólag e javasolt polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató nyilatkozatok számának ellenőrzése és
igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani (lásd a polgári kezdeményezésekről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkét), illetve adott esetben e javasolt polgári kezdeményezéssel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni (lásd a 211/2011/EU rendelet 12. cikkét). Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek
jogukban áll hozzáférni személyes adataikhoz. Valamennyi támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének napjától számított 18 hónapon belül, vagy közigazgatási és jogi eljárás esetében, legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárultát követően.

