
FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:
Stop vivisection

1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s trvalým pobytom v členskom štáte alebo občania členského štátu: SLOVENSKO

2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2012)000007 3.Dátum registrácie: 22/06/2012
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Stop vivisection

6.Predmet iniciatívy: Návrh európskeho legislatívneho rámca zameraného na postupné ukončenie pokusov na zvieratách.

7.Hlavné ciele: Vzhľadom na jednoznačné etické námietky voči pokusom na zvieratách a pevné vedecké zásady, ktoré vyvracajú opodstatnenosť „zvieracieho modelu“ na predvídanie ľudskej reakcie, žiadame Európsku komisiu,
aby zrušila smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a aby predložila nový návrh, ktorým sa skončí vykonávanie pokusov na zvieratách a namiesto toho zavedie v biomedicínskom toxikologickom
výskume povinné používanie údajov priamo relevantných pre ľudí.

8.Mená organizátorov: Ingegerd ELVERS, Robert MOLENAAR, Daniel FLIES, Claude REISS, Gianni TAMINO, André MENACHE, Nuria QUEROL VIÑAS
9.Mená a e-mailové adresy kontaktných osôb: André MENACHE (representative.stopvivisection@gmail.com), Gianni TAMINO (substitute.stopvivisection@gmail.com)
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): www.stopvivisection.eu

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI - Vyplnenie všetkých častí tohto formulára je povinné, žiadne políčko nesmie zostať prázdne.

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že túto navrhovanú iniciatívu občanov som podporil/podporila iba raz.“
TRVALÝ POBYT

(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)
ÚPLNÉ MENO/MENÁ DÁTUM A PODPIS1PRIEZVISKÁ

vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤDÁTUM A MIESTO
NARODENIA

1 Podpis sa nevyžaduje, ak sa formulár predkladá elektronicky bez elektronického podpisu.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje uvedené na tomto formulári budú poskytnuté len príslušným orgánom na
účely overenia a osvedčenia počtu právoplatných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov [pozri článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov], a ak je to potrebné, budú ďalej spracúvané na účel správneho alebo súdneho konania
týkajúceho sa navrhovanej iniciatívy občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej
iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.


