
PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:
Stop vivisection

1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA

2.Registrační číslo Komise: ECI(2012)000007 3.Datum registrace: 22/06/2012
4.Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Název této navrhované občanské iniciativy: Stop vivisection

6.Předmět: Navržení evropského legislativního rámce s cílem postupného ukončení pokusů na zvířatech

7.Hlavní cíle: Vzhledem k jasným etickým námitkám proti pokusům na zvířatech a vzhledem k solidním vědeckm principům, které vyvracejí  "zvířecí model" pro určení pravděpodobné reakce u lidí, žádáme Evropskou komisi, aby
zrušila směrnici 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, a aby předložila nový návrh, který ukončí pokusy na zvířatech, a namísto toho zavedla - v rámci biomedicínského a toxikologického výzkumu -
povinné používání dat relevantních přímo pro lidský druh.

8.Jméno a příjmení organizátorů: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Jméno, příjmení a elektronická adresa kontaktních osob: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Webová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): www.stopvivisection.eu

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY: - Veškeré údaje na tomto formuláři jsou povinné a musí být vyplněny.

„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem tuto navrhovanou občanskou iniciativu podpořil/a pouze jednou.“

Informace o osobních identifikačních číslech/číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete v části C přílohy III nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě.

JMÉNO/JMÉNA DATUM A PODPIS1PŘÍJMENÍ OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
/

TYP A ČÍSLO DOKLADU

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

1 Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky bez elektronického podpisu

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny
příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativy (viz článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za
účelem správního či trestního řízení týkajícího se této navrhované občanské iniciativy (viz článek 12 nařízení (EU) č. 211/2011). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Osoby, jejichž údaje jsou zde uvedeny, jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechna prohlášení o
podpoře budou zničena do osmnácti měsíců ode dne registrace navrhované občanské iniciativy nebo, v případě správního či trestního řízení, nejpozději jeden týden po dni jeho ukončení.


