FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1
Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice
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(2017)000002

3.Data înregistrării: 25/01/2017
4.Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000002
5.Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice
6.Obiectul: Solicităm Comisiei Europene să propună statelor membre interzicerea glifosatului, reforma procedurii de aprobare a pesticidelor și introducerea unor obiective obligatorii de reducere a utilizării pesticidelor în întreaga
UE.
7.Obiectivele principale: Interzicerea erbicidelor pe bază de glifosat, existând indicii că expunerea poate cauza cancer la oameni și că ele au contribuit la degradarea ecosistemelor; garantarea faptului că evaluarea științifică în
vederea aprobării de către autoritățile UE de reglementare se vor baza exclusiv pe studii publicate, efectuate la cererea unor autorități publice competente și nu a industriei pesticidelor; stabilirea unor obiective obligatorii de
reducere a utilizării pesticidelor în întreaga UE, pentru a se ajunge, în timp, la un viitor fără pesticide.

8.Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Mika Theis LEANDRO (mika@stopglyphosate.org), Christoph BAUTZ (christoph@stopglyphosate.org)
9.Numele celorlalți organizatori înregistrați: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
10.Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz): https://stopglyphosate.org
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

1
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DATA ŞI SEMNĂTURA2

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.

