OBRAZEC IZJAVE O PODPORI EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI:1
Ukrepi za reševanje podnebne krize
1.Vsi podpisniki na tem obrazcu imajo osebne identifikacijske številke: SLOVENIJA

Glej del C Priloge III Uredbe (EU) št. 211/2011 za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov; navesti je treba eno od njih.
2.Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2019)000015

3.Datum prijave: 23/09/2019
4.Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Naslov predlagane državljanske pobude: Ukrepi za reševanje podnebne krize
6.Vsebina: Evropsko komisijo pozivamo, naj okrepi ukrepe za reševanje podnebne krize v skladu z omejitvijo globalnega segrevanja za 1,5 °C. To pomeni ambicioznejše podnebne cilje in finančno podporo podnebnim ukrepom.
7.Glavni cilji: EU prilagodi svoje cilje (nacionalno določeni prispevek) iz Pariškega sporazuma tako, da do leta 2030 doseže 80-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, do leta 2035 neto-0, ter temu ustrezno prilagodi
evropsko podnebno zakonodajo. Na mejah EU izvaja ogljično prilagajanje. Pogodbe o prosti trgovini ne podpiše z nobeno partnersko državo, ki si po podatkih iz neodvisne znanstvene analize podnebnih ukrepov (Climate Action
Tracker) ne prizadeva za omejitev dviga temperature za največ 1,5 %. EU pripravi brezplačna izobraževalna gradiva o učinkih podnebnih sprememb za vse učne načrte članic.

8.Imena in elektronski poštni naslovi prijavljenih kontaktnih oseb: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Imena drugih prijavljenih organizatorjev: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja): https://eci.fridaysforfuture.org
IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI - Če ni navedeno drugače, so vsa polja na tem obrazcu obvezna.
Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te predlagane državljanske pobude še nisem podprl.
VSA IMENA

1

Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Organizatorji lahko uporabijo obojestranski tisk.

2

Podpis ni obvezen, če se obrazec posreduje elektronsko preko sistema spletnega zbiranja iz člena 6 Uredbe (EU) št. 211/2011.
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Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov bodo vaši osebni podatki, predloženi v tem obrazcu, uporabljeni le za podporo te pobude in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Pravico imate od organizatorjev te pobude zahtevati dostop, popravek, izbris in omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Organizatorji bodo vaše podatke hranili največ 18 mesecev po datumu
prijave predlagane državljanske pobude ali mesec dni po predložitvi pobude Komisiji, odvisno od tega, kaj nastopi prej. Prek te časovne omejitve se lahko vaši podatki hranijo v primeru upravnih ali pravnih postopkov, in sicer za največ teden dni po datumu zaključka teh postopkov. Brez poseganja v vsako drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega
prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani. Organizatorji državljanske pobude so upravljavci v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in z njimi lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov v tem obrazcu. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v tem obrazcu. Kontaktni podatki
nacionalnega organa, ki prejme in obdela vaše osebne podatke, in nacionalnih organov za varstvo podatkov, so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.

