FOIRM RÁITIS TACAÍOCHTA DON TIONSCNAMH Ó NA SAORÁNAIGH:1
Gníomhartha maidir leis an Éigeandáil Aeráide
1.Tá na sínitheoirí uile ar an bhfoirm seo ina gcónaitheoirí in: ÉIRE

2.Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin Eorpaigh: ECI(2019)000015

3.Dáta clárúcháin: 23/09/2019
4.Seoladh gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh ar chlár an Choimisiúin Eorpaigh: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Teideal an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh: Gníomhartha maidir leis an Éigeandáil Aeráide
6.Ábhar an tionscnaimh: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach an gníomhú i leith na héigeandála aeráide a neartú chun go mbeifear ag teacht leis an teorainn téimh 1.5°. Is é a chiallaíonn sin go bhfuil spriocanna aeráide níos
uaillmhianaí de dhíth chomh maith le tacaíocht airgeadais don ghníomhú ar son na haeráide.
7.Príomhchuspóirí: Déanfaidh an tAontas Eorpach a spriocanna faoi Chomhaontú Pháras a choigeartú go laghdú 80% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, chun go mbeifear neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2035, agus
déanfar an reachtaíocht aeráide a choigeartú dá réir sin. Cuirfear Coigeartú Carbóin Teorann i bhfeidhm san Aontas. Ní shíneofar aon chonradh saorthrádála le tíortha comhpháirtíochta nach dtabharfaidh faoi chonair
chomhoiriúnach chun teorainn 1.5° a bhaint amach, de réir an Climate Action Tracker. Cruthóidh an tAontas Eorpach ábhair oideachais saor in aisce do churaclaim na mBallstát uile faoi éifeachtaí an athraithe aeráide.

8.Ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála cláraithe: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Ainmneacha na n-eagraithe cláraithe eile: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Láithreán gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh (más ann dó): https://eci.fridaysforfuture.org
LE COMHLÁNÚ AG NA SÍNITHEOIRÍ I gCEANNLITREACHA - Mura ndeirtear a mhalairt, tá gach réimse ar an bhfoirm seo éigeantach.
Deimhním leis seo go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo ceart agus nár thacaigh mé leis an tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh cheana féin.
CÉADAINMNEACHA IOMLÁNA
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Clófar an fhoirm ar bhileog amháin. Féadfaidh eagraithe bileog dhéthaobhach a úsáid.
Níl an síniú éigeantach má dhéantar an fhoirm a sheoladh isteach go leictreonach ag baint úsáid as córas bailithe ar líne dá dtagraítear in Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 2111/2011.

Ráiteas príobháideachais: I gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, ní úsáidfear na sonraí pearsanta a sholáthróidh tú ar an bhfoirm seo ach amháin chun tacú leis an tionscnamh agus cuirfear ar fáil do na húdaráis náisiúnta inniúla iad chun críche fíorú agus deimhniú amháin. Tá tú i dteideal rochtain ar do shonraí pearsanta a iarraidh ar eagraithe an tionscnaimh seo, mar aon leis na sonraí sin a cheartú, a scriosadh agus a bpróiseáil
a shrianadh. Déanfaidh na heagraithe do shonraí a stóráil ar feadh 18 mí ar a mhéad, tar éis dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh, nó mí amháin tar éis an tionscnamh sin a thíolacadh don Choimisiún, cibé acu is túisce. Féadfar iad a choinneáil níos faide ná na teorainneacha ama sin i gcás imeachtaí riaracháin nó dlí, is é sin ar feadh seachtain amháin ar a mhéad tar éis na himeachtaí sin a thabhairt i gcrích. Gan dochar d'aon réiteach
riaracháin ná breithiúnach eile, beidh an ceart agat gearán a chur faoi bhráid údarás cosanta sonraí am ar bith, go háirithe sa Bhallstát ina bhfuil gnáthchónaí ort, san ionad oibre nó in áit an tsáraithe a líomhnaítear, má mheasann tú go ndearnadh do shonraí a phróiseáil go neamhdhleathach. Is iad eagraithe an tionscnaimh ó na saoránaigh na rialaitheoirí de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, agus tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil ar an
bhfoirm seo. Tá sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí (más ann dó) ar fáil ar láithreán gréasáin an tionscnaimh seo i gclár an Choimisiúin Eorpaigh, mar atá ar an bhfoirm seo. Is féidir teacht ar shonraí teagmhála an údaráis náisiúnta a gheobhaidh agus a phróiseálfaidh do shonraí pearsanta agus sonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta cosanta sonraí anseo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ga.

