
EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:
Stop vivisection

1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on vakituinen asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2012)000007 3.Rekisteröintipäivä: 22/06/2012
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Stop vivisection

6.Aihe: Ehdotus unionin lainsäädäntökehyksestä, jonka tavoitteena on eläinkokeiden vaiheittainen lopettaminen

7.Päätavoitteet: Koska eläinkokeisiin liittyy selviä eettisiä ongelmia ja vankkojen tieteellisten periaatteiden mukaan tarkasteltuna ihmisten vasteen ennustamiseen käytettävä "eläinmalli" ei ole validi, kehotamme painokkaasti
komissiota kumoamaan direktiivin 2010/63/EU tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta ja esittämään uuden ehdotuksen, jolla lopetetaan eläinkokeet ja tehdään niiden sijaan pakolliseksi ihmisen kannalta suoraan
relevanttien tietojen käyttö biolääketieteen ja toksikologian tutkimuksessa.

8.Järjestäjien nimet: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: www.stopvivisection.eu

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT - Lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia, ja ne on täytettävä.

Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja että olen ilmaissut tukeni tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle vain kerran.
MAA, JOSSA ASUU VAKITUISESTITÄYDELLISET ETUNIMET PÄIVÄYS JA

ALLEKIRJOITUS1
SUKUNIMET KANSALAISUUSSYNTYMÄAIKA

1 Allekirjoitus ei ole pakollinen, jos lomake toimitetaan sähköisesti ilman sähköistä allekirjoitusta.

Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua tässä lomakkeessa
ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan,
jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset
tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä.


