OBRAZEC IZJAVE O PODPORI EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI:1
Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi
1.Vsi podpisniki na tem obrazcu imajo osebne identifikacijske številke: SLOVENIJA

Glej del C Priloge III Uredbe (EU) št. 211/2011 za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov; navesti je treba eno od njih.
2.Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2017)000002

3.Datum prijave: 25/01/2017
4.Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000002
5.Naslov predlagane državljanske pobude: Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi
6.Vsebina: Evropsko komisijo pozivamo, naj državam članicam predlaga prepoved glifosata, izvede reformo postopka odobritve pesticidov in za celotno EU določi zavezujoče cilje glede zmanjševanja uporabe pesticidov.
7.Glavni cilji: Prepovedati herbicide na osnovi glifosata, katerim izpostavljenost se povezuje z rakom pri človeku in povzroča degradacijo ekosistemov; poskrbeti, da strokovna ocena pesticidov pri regulatorni odobritvi v EU temelji
izključno na objavljenih študijah, ki jih naročijo pristojni javni organi in ne proizvajalci pesticidov; za celotno EU določiti zavezujoče cilje glede zmanjševanja uporabe pesticidov, da bi bila naša prihodnost brez pesticidov.

8.Imena in elektronski poštni naslovi prijavljenih kontaktnih oseb: Mika Theis LEANDRO (mika@stopglyphosate.org), Christoph BAUTZ (christoph@stopglyphosate.org)
9.Imena drugih prijavljenih organizatorjev: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
10.Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja): https://stopglyphosate.org
IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI - Če ni navedeno drugače, so vsa polja na tem obrazcu obvezna.
Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te predlagane državljanske pobude še nisem podprl.
VSA IMENA

1

Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Organizatorji lahko uporabijo obojestranski tisk.

2

Podpis ni obvezen, če se obrazec posreduje elektronsko preko sistema spletnega zbiranja iz člena 6 Uredbe (EU) št. 211/2011.

PRIIMEK

DATUM IN KRAJ
ROJSTVA

DRŽAVLJANSTVO

OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA
ŠTEVILKA

DATUM IN PODPIS 2

Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s členom 10 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov lahko osebne podatke, predložene na tem obrazcu organizatorjem predlagane pobude, pristojni organi uporabljajo le za namene preverjanja in potrjevanja števila veljavnih izjav o podpori, zbranih za predlagano državljansko pobudo
(glej člen 8 Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi), in za nadaljnjo obdelavo, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko pobudo (glej člen 12 Uredbe (EU) št. 211/2011). Podatki se ne smejo uporabiti za noben drug namen. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov. Vse
izjave o podpori bodo uničene najpozneje 18 mesecev po datumu prijave predlagane državljanske pobude, v primeru pravnih ali upravnih postopkov pa najpozneje teden dni po datumu zaključka teh postopkov.

