
FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1
Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi păstrarea/sustenabilitatea culturilor regionale

1.Toți semnatarii din prezentul formular dețin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA

2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2019)000007 3.Data înregistrării: 07/05/2019
4.Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000007
5.Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi păstrarea/sustenabilitatea culturilor regionale

6.Obiectul: Politica de coeziune a Uniunii ar trebui să trateze cu deosebită atenţie acele regiuni care se deosebesc de regiunile înconjurătoare prin particularităţile lor naţionale, etnice, culturale, religioase şi lingvistice.

7.Obiectivele principale: Dorim să prevenim rămânerea în urmă a regiunilor menţionate mai sus, precum şi a ţinuturilor geografice fără competenţe administrative, să le susținem dezvoltarea și să menţinem condiţiile coeziunii
economice, sociale şi teritoriale fără a modifica particularităţile regiunilor. Pentru aceasta trebuie asigurată egalitatea accesului acestor regiuni la toate fondurile UE, trebuie asigurate garanţii pentru păstrarea particularităţilor lor și
pentru dezvoltarea lor economică corespunzătoare în vederea promovării unei dezvoltări sustenabile a Uniunii, păstrându-se şi diversitatea sa culturală.

8.Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Balázs Árpád IZSÁK (izsak.balazs@gmail.com), Attila DABIS (dabis.attila@gmail.com)
9.Numele celorlalți organizatori înregistrați: Roland Rolf DUDDA, Andreas  SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
10.Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz): http://www.nationalregions.eu/

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.

A se vedea partea C pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur.

REȘEDINȚA
(strada, numărul, codul poștal, localitatea, țara)

PRENUMELE COMPLET DATA ŞI SEMNĂTURA2NUMELE NUMĂRUL DE IDENTIFICARE
PERSONAL /

TIPUL ŞI NUMĂRUL
DOCUMENTULUI DE IDENTIFICARE

PERSONAL

DATA
NAŞTERII

CETĂŢENIE

1 Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Organizatorii pot utiliza ambele părți ale filei.

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.

2 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.


