FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi
1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO

2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2017)000002

3.Dátum registrácie: 25/01/2017
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000002
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi
6.Predmet iniciatívy: Vyzývame Európsku komisiu, aby členským štátom navrhla zakázať glyfozát, zreformovala postup schvaľovania pesticídov a stanovila záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov.
7.Hlavné ciele: Zakázať herbicídy na báze glyfozátu, pretože vystavenie sa týmto látkam sa u ľudí spája s rakovinou a tieto prípravky vedú k degradácii ekosystémov; zaistiť, aby sa vedecké hodnotenie pesticídov pre schválenie
regulačným orgánom EÚ zakladalo len na publikovaných štúdiách, ktoré zadávajú príslušné verejné orgány, a nie sektor výroby pesticídov; stanoviť záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov v snahe
o ich úplné odstránenie v budúcnosti.

8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Mika Theis LEANDRO (mika@stopglyphosate.org), Christoph BAUTZ (christoph@stopglyphosate.org)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): https://stopglyphosate.org
VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.
Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.
ÚPLNÉ MENÁ

1
2

PRIEZVISKÁ
vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

POBYT
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

DÁTUM A MIESTO
NARODENIA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

DÁTUM A PODPIS 2

Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.
Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje poskytnuté na tomto formulári pre organizátorov navrhovanej iniciatívy budú sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu platných vyhlásení o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov [pozri
článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov] a ak je to potrebné, budú ďalej spracúvané na účel správneho alebo súdneho konania v súvislosti s navrhovanou iniciatívou občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18
mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

