
FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:1
Opatření řešící klimatickou krizi

1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA

2.Registrační číslo Evropské komise ECI(2019)000015 3.Datum registrace: 23/09/2019
4.Internetová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Název této navrhované občanské iniciativy: Opatření řešící klimatickou krizi

6.Předmět: Vyzýváme Evropskou komisi, aby posílila opatření řešící klimatickou krizi, jejichž pomocí bude dodržen limit růstu teploty na úrovni 1,5°. To znamená ambicióznější cíle v oblasti klimatu a finanční podporu opatření v
této oblasti.

7.Hlavní cíle: EU přizpůsobí své cíle (vnitrostátně stanovené příspěvky) podle Pařížské dohody tak, aby se emise skleníkových plynů snížily do roku 2030 o 80 % a aby bylo do roku 2035 dosaženo nulové bilance těchto emisí,
a aby odpovídajícím způsobem upravila evropské právní předpisy v oblasti klimatu. V EU se zavede pohraniční mechanismus kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem. Nesmí být podepsána žádná smlouva o volném
obchodu s partnerskými zeměmi, které se nebudou řídit opatřeními směřujícími k dodržení limitu 1,5° podle monitoru pro opatření v oblasti klimatu (Climate Action Tracker). EU vytvoří bezplatné vzdělávací materiály o dopadech
změny klimatu pro učební osnovy všech členských států.

8.Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Internetová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): https://eci.fridaysforfuture.org

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY: - Veškeré údaje na tomto formuláři jsou povinné, pokud není stanoveno jinak.

„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto navrhovanou občanskou iniciativu nepodpořil/a.“

Informace o osobních identifikačních číslech / číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete v části C přílohy III nařízení (EU) č. 211/2011.

JMÉNO/JMÉNA DATUM A PODPIS2PŘÍJMENÍ TYP A ČÍSLO OSOBNÍHO
DOKLADU

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

1 Formulář je vytištěn na jednom listu. Organizátoři mohou použít oboustranný list.

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od organizátorů této iniciativy požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i omezení jejich zpracování. Vaše údaje budou u organizátorů
uchovávány po dobu nejvýše 18 měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy nebo nejvýše do jednoho měsíce po předložení této iniciativy Komisi, podle toho, co nastane dříve. V případě správního nebo soudního řízení mohou být uchovávány i po vypršení těchto lhůt, a to po dobu maximálně jednoho týdne po datu jeho ukončení. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u
úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Organizátoři občanské iniciativy jsou správci údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a mohou být kontaktováni na základě informací uvedených v tomto formuláři. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud
existuje) jsou k dispozici na internetové stránce iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v tomto formuláři. Kontaktní údaje příslušného vnitrostátního orgánu, který bude osobní údaje přijímat a zpracovávat, jakož i kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.

2 Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky prostřednictvím online systému sběru podle článku 6 nařízení (EU) č. 211/2011.


