
EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:
Stop vivisection

1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi alalised elanikud või kodanikud: EESTI

2.Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000007 3.Registreerimise kuupäev: 22/06/2012
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Stop vivisection

6.Sisu: Ettepanek võtta vastu Euroopa õigusraamistik, mille eesmärk on järk-järgult kaotada loomkatsed.

7.Peamised eesmärgid: Võttes arvesse selgeid eetilisi vastuväiteid loomkatsetele ja kindlaid teaduslikke põhimõtteid, mis muudavad nn loommudeli inimese reaktsiooni ennustamisel kehtetuks, nõuame tungivalt, et Euroopa
Komisjon tunnistaks kehtetuks direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta ja esitaks uue ettepaneku, millega lõpetatakse loomkatsed ning tehakse selle asemel biomeditsiinilistes ja
toksikoloogilistes uuringutes kohustuslikuks inimest otseselt puudutavate andmete kasutamine.

8.Korraldajate nimed: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): www.stopvivisection.eu

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD - Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud ja tuleb täita

Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust ainult ühe korra.
ALALINE ELUKOHT

(tänav, majanumber, postiindeks, linn, riik)
TÄIELIK EESNIMI KUUPÄEV JA ALLKIRI 1PEREKONNANIMI KODAKONDSUSSÜNNIAEG JA -KOHT

1 Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt ilma elektroonilise allkirjata

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 10 tehakse sellel vormil esitatud isikuandmed pädevatele asutustele
kättesaadavaks üksnes käesoleva kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetusavalduste kontrollimiseks ja arvu tõendamiseks (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) artiklit 8) ja vajaduse korral täiendavaks töötlemiseks
käesoleva kodanikualgatusega seotud haldus- või kohtumenetluse raames (vt määruse (EL) nr 211/2011 artiklit 12). Andmeid ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma andmetega tutvuda. Kõik toetusavaldused hävitatakse hiljemalt 18 kuud pärast kavandatud kodanikualgatuse
registreerimise kuupäeva või haldus- või kohtumenetluse korral hiljemalt nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.


