
STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF
Stop Vivisection

1.Alle ondertekenaars op dit formulier zijn woonachtig in: NEDERLAND

2.Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2012)000007 3.Registratiedatum: 22/06/2012
4.Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Titel van het burgerinitiatief: Stop Vivisection

6.Onderwerp: We vragen een Europees wettelijk kader waarin dierproeven uitdoven

7.Belangrijkste doelen: Gezien de duidelijke ethische argumenten tegen dierproeven en wetenschappelijke principes die komaf maken met het idee dat het dierlijk model gebruikt kan
worden om menselijke kwalen te bestuderen, eisen wij van de Europese Commissie de afschaffing van directive 2010/63/EU (bescherming en welzijn proefdieren).
Wij vragen een duidelijk nieuw voorstel (Directive) dat dierproeven volledig uitsluit in biomedisch en toxicologisch onderzoek en enkel gegevens toelaat die direct
toepasbaar zijn voor de mens.

8.Naam van de organisatoren: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Naam en e-mailadres van de contactpersonen: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Website van het burgerinitiatief (indien van toepassing): www.stopvivisection.eu

IN TE VULLEN DOOR DE ONDERTEKENAARS - Alle velden op dit formulier moeten verplicht worden ingevuld.

Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik slechts één steunbetuiging voor dit voorgestelde burgerinitiatief heb ondertekend.
WOONPLAATS

(straat, nummer, postcode, plaats, land)
VOLLEDIGE VOORNAMEN DATUM EN

HANDTEKENING1
ACHTERNAMEN

inclusief
NAAM BIJ GEBOORTE

NATIONALITEITGEBOORTEDATUM EN -
PLAATS

1 Handtekening niet verplicht wanneer het formulier elektronisch wordt ingeleverd zonder elektronische handtekening

Privacyverklaring: Overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden de op
dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr. 211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.


