
PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA
Stop vivisection

1.Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens kodą ar asmens tapatybės dokumento numerį: LIETUVA

2.Europos Komisijos registracijos numeris: ECI(2012)000007 3.Registracijos data: 22/06/2012
4.Europos Komisijos registre paskelbtos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: Stop vivisection

6.Dalykas: Siūlomi Europos teisės aktai dėl palaipsnio bandymų su gyvūnais uždraudimo.

7.Pagrindiniai tikslai: Atsižvelgiant į aiškius etinius prieštaravimus dėl bandymų su gyvūnais ir į rimtus mokslinius principus, pagal kuriuos „gyvūnų modelis“ negalioja nuspėjant žmogaus reakciją, mes reikalaujame, kad Europos
Komisija panaikintų Direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos ir pateiktų naują pasiūlymą, kuriuo būtų panaikinti bandymai su gyvūnais ir vietoj to nustatyta prievolė biomedicinos ir toksikologijos
moksliniams tyrimams naudoti duomenis, tinkamus žmonių rūšiai.

8.Organizatorių vardai ir pavardės: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Atstovų ryšiams vardai ir pavardės bei el. pašto adresai: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): www.stopvivisection.eu

ĮRAŠO PASIRAŠANTIEJI - Visi šios formos langeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pritariau tik vieną kartą.

Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.

VISI VARDAI DATA IR PARAŠAS1PAVARDĖS ASMENS KODAS IR (ARBA)
ASMENS TAPATYBĖS

DOKUMENTO TIPAS IR
NUMERIS

PILIETYBĖ

1 Jei forma pateikta elektroniniu būdu be elektroninio parašo, parašas nėra privalomas.

Informacija dėl asmens duomenų: pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 10 straipsnį šioje formoje pateikti asmens duomenys bus prieinami kompetentingoms institucijoms
siekiant patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 8 straipsnį) ir prireikus toliau apdorojami dėl administracinio ar teisinio proceso, susijusio
su pasiūlyta piliečių iniciatyva (žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 12 straipsnį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Visi pritarimo pareiškimai sunaikinami vėliausiai per 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos
registracijos dienos arba, administracinio ar teisinio proceso atveju, vėliausiai per savaitę po minėto proceso baigimo dienos.


