FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy
1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO

2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2019)000015

3.Dátum registrácie: 23/09/2019
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000015
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy
6.Predmet iniciatívy: Vyzývame Európsku komisiu, aby posilnila opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy v súlade s limitom oteplenia 1,5 °C. Ide o ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a finančnú podporu na
opatrenia v oblasti klímy.
7.Hlavné ciele: EÚ musí upraviť svoje ciele (vnútroštátne stanovené príspevky) v rámci Parížskej dohody tak, aby sa do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížili o 80 % a aby sa do roku 2035 dosiahla nulová bilancia emisií
skleníkových plynov, a zodpovedajúcim spôsobom upraviť európske právne predpisy v oblasti klímy. Musí sa zaviesť mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ. Nepodpíše sa žiadna zmluva o voľnom obchode
s partnerskými krajinami, ktoré sa podľa monitoru opatrení v oblasti klímy (Climate Action Tracker) nedržia limitu oteplenia 1,5 °C. EÚ vytvorí bezplatné vzdelávacie materiály pre učebné osnovy všetkých členských štátov
o účinkoch zmeny klímy.

8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Thomas EITZENBERGER (eci@fridaysforfuture.org), Astrid Cecilie BUDOLFSEN (astrid@budolfsen.dk)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): https://eci.fridaysforfuture.org
VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.
Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.
ÚPLNÉ MENÁ

1
2

PRIEZVISKÁ
vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

POBYT
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

DÁTUM A MIESTO
NARODENIA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

DÁTUM A PODPIS 2

Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.
Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od organizátora tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. Vaše údaje budú organizátori uchovávať najviac18 mesiacov
od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo jeden mesiac od predloženia tejto iniciatívy Komisii, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správnych alebo súdnych konaní ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden týždeň od dátumu ukončenia týchto konaní. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä
v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracovaniu vašich údajov. Organizátori iniciatívy občanov sú prevádzkovatelia v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených vo formulári. Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej
komisie, ako je uvedené vo formulári vyhlásenia o podpore. Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk

