PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA1
Veiksmai dėl kritiškos klimato padėties
1.Visi pasirašiusieji šią formą turi šių šalių suteiktą asmens kodą: LIETUVA

Žr. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 III priedo C dalį dėl asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, iš kurių vieną privaloma pateikti.
2.Europos Komisijos registracijos Nr.: ECI(2019)000015

3.Registracijos data: 23/09/2019
4.Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: Veiksmai dėl kritiškos klimato padėties
6.Tema: Raginame Europos Komisiją imtis daugiau veiksmų dėl kritiškos klimato padėties, kuriais būtų pasiekta, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 laipsnio Celsijaus. Tai reiškia, kad turi būti nustatyti didesnio užmojo klimato
srities tikslai ir skiriama daugiau finansinės paramos klimato srities veiksmams.
7.Pagrindiniai tikslai: ES turi taip pakoreguoti pagal Paryžiaus susitarimą nustatytus įpareigojančius veiksmus (NDC), kad iki 2030 m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų sumažintas 80 proc., o iki 2035 m. ES
poveikis klimatui būtų neutralizuotas; taip pat atitinkamai pritaikyti ES klimato srities teisės aktus. Turi būti įgyvendinta ES anglies dioksido kainų sureguliavimo pasienyje sistema. Su jokiomis valstybėmis, kurios pagal
organizacijos „Climate Action Tracker“ duomenis nevykdo su 1,5 laipsniu Celsijaus suderinamos politikos, neturi būti pasirašomi laisvosios prekybos susitarimai. ES turi parengti nemokamą mokomąją medžiagą apie klimato kaitos
poveikį, skirtą visų valstybių narių mokyklų programoms.

8.Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): https://eci.fridaysforfuture.org
DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI - Privaloma pildyti visus šios formos langelius, nebent būtų nustatyta kitaip.
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.
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Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatoriai gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą.
Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama elektroniniu būdu per Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje minėtą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Privatumo pareiškimas. Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos organizatorių leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą. Jūsų duomenis
organizatoriai saugos ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba vieną mėnesį nuo tos iniciatyvos pateikimo Komisijai dienos, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną savaitę nuo to proceso baigimo dienos. Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, turite
teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Piliečių iniciatyvos organizatoriai yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais
duomenimis. Duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys Europos Komisijos registre pateikti šios iniciatyvos interneto adresu, kuris nurodytas šioje formoje. Jūsų asmens duomenis gausiančios ir tvarkysiančios kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lt.

