
FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:
Jeden z nás

1. Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s trvalý́m pobytom v členskom štáte alebo občania členského štátu: SLOVENSKO

2. Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2012)000005 3.Dátum registrácie: 11/05/2012
4. Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005
5. Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Jeden z nás
6. Predmet iniciatívy: Právna ochrana dôstojnosti, práva na život a integritu každej �udskej bytosti od počatia, v oblastiach, v ktorých má takáto ochrana osobitnú dôležitos�.
7. Hlavné ciele: Hlavné ciele: �udské embryo si z h�adiska svojej dôstojnosti a integrity zaslúži rešpekt. Toto je uvedené v rozsudku ESD vo veci Brüstle, ktorý definuje �udské embryo ako začiatok vývoja �udskej by-
tosti. Aby sa zabezpečil súlad v oblastiach kompetencie EÚ, kde je v stávke život �udského embrya, mala by EÚ zavies� zákaz a skoncova� s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie �udských embryí,
najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
8. Mená organizátorov: JOSEPHINE QUINTAVALLE, FILIPPO VARI, PATRICK GREGOR PUPPINCK, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
9. Mená a e-mailové adresy kontaktný́ch osôb: PATRICK GREGOR PUPPINCK (g.puppinck@gmail.com), FILIPPO VARI (filippo.vari@gmail.com)
10. Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): http://www.oneofus.eu/

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI - VYPLNENIE VŠETKÝ́CH ČASTÍ TOHTO FORMULÁRA JE POVINNÉ, ŽIADNE POLÍČKO NESMIE ZOSTAŤ PRÁZDNE.
„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že túto navrhovanú iniciatívu občanov som podporil/podporila iba raz.“

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vo�nom pohybe týchto údajov osobné údaje uvedené na tomto formulári budú poskytnuté len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu právoplatných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov [pozri článok
8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov], a ak je to potrebné, budú �alej spracúvané na účel správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa navrhovanej iniciatívy občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použi� na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získa� prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o
podpore budú zničené najneskôr 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

ÚPLNÉ MENO/MENÁ PRIEZVISKÁ TRVALÝ POBYT DÁTUM A MIESTO ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ DÁTUM A PODPIS
vrátane (ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina) NARODENIA

RODNÉHO PRIEZVISKA


