FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1
Acțiuni referitoare la urgența climatică
1.Toți semnatarii din prezentul formular dețin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA

A se vedea partea C pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur.
2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2019)000015

3.Data înregistrării: 23/09/2019
4.Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: Acțiuni referitoare la urgența climatică
6.Obiectul: Facem apel la Comisia Europeană, îndemnând-o să intensifice acțiunile referitoare la urgența climatică, în conformitate cu limita de încălzire de 1,5°. Aceasta înseamnă fixarea unor obiective climatice mai ambițioase
și oferirea de sprijin financiar pentru acțiunile în domeniul climei.
7.Obiectivele principale: UE își adaptează obiectivele (contribuțiile stabilite la nivel național - CSN) în temeiul Acordului de la Paris, în vederea reducerii cu 80 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, pentru a atinge
obiectivul de zero emisii nete până în 2035, și ajustează în consecință legislația europeană în domeniul climei. Se pune în aplicare, la nivelul UE, un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Nu se
semnează niciun tratat de liber schimb cu țările partenere care nu urmează o cale compatibilă cu obiectivul de 1,5°, în conformitate cu „Sistemul de urmărire a acțiunilor în domeniul climei”. UE elaborează materiale educaționale
gratuite referitoare la efectele schimbărilor climatice pentru toate programele de învățământ din statele membre.

8.Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Numele celorlalți organizatori înregistrați: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz): https://eci.fridaysforfuture.org
A SE COMPLETA CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI: - Toate rubricile acestui formular sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această propunere de inițiativă cetățenească.
PRENUMELE COMPLET
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Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Organizatorii pot utiliza ambele părți ale filei.
Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis electronic prin intermediul unui sistem de colectare online, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita organizatorilor acestei inițiative dreptul de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal. Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau pentru o perioadă de o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Datele respective ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau juridice, pentru
o perioadă de maximum o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză. Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde vă aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele
dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal. Organizatorii inițiativei cetățenești sunt operatori în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (în cazul în care există) sunt disponibile la adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene, astfel cum figurează în prezentul formular. Datele de contact ale
autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro.

