
PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:
Stop vivisection

1.Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personas kods/personu apliecinoša dokumenta numurs: LATVIJA

2.Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000007 3.Reģistrācijas datums: 22/06/2012
4.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums: Stop vivisection

6.Priekšmets: Ierosinājums par Eiropas tiesisku regulējumu, lai izbeigtu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

7.Galvenie mērķi: Ņemot vērā nepārprotamus ētiskus apsvērumus pret izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un ļoti pamatotus zinātniskus principus, saskaņā ar kuriem „dzīvnieku modelis” nav piemērots, lai paredzētu cilvēka
organisma reakciju, mēs mudinām Eiropas Komisiju atcelt Direktīvu 2010/63/ES par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību un iesniegt jaunu priekšlikumu, ar ko tiek izbeigti izmēģinājumi ar dzīvniekiem un tiek
noteikts, ka biomedicīnas un toksikoloģijas pētījumos obligāti jāizmanto dati, kas tieši atbilst cilvēku sugai.

8.Organizatoru vārdi un uzvārdi: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne (ja tāda ir): www.stopvivisection.eu

AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI - Visas ailes šajā veidlapā ir obligātas, un tās ir jāaizpilda.

“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka esmu atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz.”

Attiecībā uz personas kodiem vai personu apliecinošu dokumentu numuriem (no tiem jānorāda viens) skatīt ES Regulas Nr. 211/2011 III pielikuma C daļu.

VISI VĀRDI DATUMS UN PARAKSTS1UZVĀRDI
arī

DZIMTAIS UZVĀRDS

PERSONAS KODS / PERSONU
APLIECINOŠA DOKUMENTA

VEIDS UN NUMURS

DZIMŠANAS
DATUMS UN VIETA

VALSTSPIEDERĪBA

1 Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski bez elektroniskā paraksta.

Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti šajā veidlapā sniegtie personas dati būs pieejami tikai kompetentajām
iestādēm, lai veiktu to derīgo paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un sertificēšanu, kuri saņemti par šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu), un vajadzības gadījumā tiks papildus
apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus paziņojumus par atbalstu iznīcinās vēlākais
18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai — tiesas vai administratīvā procesa gadījumā — ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.


