FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1
Mai mult decât educație - formarea unor cetățeni activi și responsabili
1.Toți semnatarii din prezentul formular dețin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA

A se vedea partea C pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur.
2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2016)000003

3.Data înregistrării: 06/10/2016
4.Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: Mai mult decât educație - formarea unor cetățeni activi și responsabili
6.Obiectul: Un set de măsuri de încurajare, inclusiv sprijin și monitorizare, pentru a dezvolta educația civică în programul de studii la toate nivelurile de învățământ formal din Europa, menite să formeze cetățeni cu vederi
democratice.
7.Obiectivele principale: O societate democratică se bazează pe participarea cetățenilor, pe valori comune și pe capacitatea de gândire critică. Comisia ar trebui să sprijine statele membre în ceea ce privește responsabilitatea
acestora de a oferi tinerilor din toate mediile posibilitatea de a își dezvolta competențele legate de participarea responsabilă la viața socială. Pentru a promova coeziunea, acțiunile ar trebui să fie coordonate în întreaga Uniune
prin stabilirea unei agende pe termen lung, formularea unor criterii de referință, sprijinirea statelor și efectuarea de evaluări periodice și schimburi de bune practici.

8.Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Numele celorlalți organizatori înregistrați: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz): http://morethaneducation.eu/
A SE COMPLETA CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI: - Toate rubricile acestui formular sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această propunere de inițiativă cetățenească.
PRENUMELE COMPLET
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Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Organizatorii pot utiliza ambele părți ale filei.
Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis electronic prin intermediul unui sistem de colectare online, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

Declarație de confidențialitate: în conformitate cu articolul 10 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal prezentate în acest formular organizatorilor propunerii de inițiativă vor fi puse exclusiv la dispoziția autorităților competente în scopul verificării și al
certificării numărului de declarații de susținere valabile primite pentru prezenta propunere de inițiativă cetățenească [a se vedea articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească] și, dacă este necesar, vor fi prelucrate în scopul unor proceduri juridice sau administrative referitoare la prezenta propunere de inițiativă cetățenească [a se vedea articolul 12 din
Regulamentul (UE) nr. 211/2011]. Datele nu pot fi utilizate în niciun alt scop. Persoanele vizate au dreptul să obțină acces la datele lor cu caracter personal. Toate declarațiile de susținere vor fi distruse în termen de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau, în cazul desfășurării unor proceduri juridice sau administrative, în termen de o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză.

