
PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA Š DAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:
Viens no mums

1. Visiem šīs veidlapas parakstītājiem ir norādītās dalībvalsts personas kods/personu apliecinoša dokumenta numurs: LATVIJA
Attiec b uz personas kodiem vai personu apliecinošu dokumentu numuriem (no tiem j nor da viens) skat t ES Regulas Nr. 211/2011 III pielikuma C da u.

2. Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000005 3. Reģistrācijas datums: 11/05/2012
4. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005
5. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums: Viens no mums
6. Priekšmets: Cilvēka cieņas, tiesību uz dzīvību un tiesību uz personas neaizskaramību no ieņemšanas brīža juridiskā aizsardzība ES kompetences jomās, kurās šāda aizsardzība ir īpaši svarīga.
7. Galvenie mērķi: Cilvēka embrijs ir pelnījis, lai tiktu respektēta tā cieņa un neaizskaramība. To vēsta Eiropas Savienības Tiesas paziņojums Brüstle lietā, kas definē cilvēka embriju kā sākuma posmu cilvēka
attīstības ciklā. Lai nodrošinātu saskaņotību ES kompetences jomās, kurās var tikt apdraudēta cilvēka embrija dzīvība, ES būtu jāizveido aizliegums un jāpārtrauc finansējums darbībām, kas paredz cilvēka em-
briju iznīcināšanu, īpaši pētniecības, attīstības palīdzības un veselības aizsardzības jomās.
8. Organizatoru vārdi un uzvārdi: JOSEPHINE QUINTAVALLE, FILIPPO VARI, PATRICK GREGOR PUPPINCK, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
9. Kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: PATRICK GREGOR PUPPINCK (g.puppinck@gmail.com), FILIPPO VARI (filippo.vari@gmail.com)
10. Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne (ja tāda ir): http://www.oneofus.eu/

AIZPILDA PARAKSTĪT JI - Visas ailes šajā veidlapā ir obligātas, un tās ir jāaizpilda.
“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka esmu atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz.”

VISI VA-RDI UZVA-RDI arī DZIMŠANAS VALSTSPIEDERIBA PERSONAS KODS / PERSONU DATUMS UN PARAKSTS1

DZIMTAIS UZVA-RDS DATUMS IN VIETA APLIECINOŠA DOKUMENTA
VEIDS UN NUMURS

Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti šajā veidlapā sniegtie personas dati būs pieejami tikai kompetentajām iestādēm, lai veiktu to derīgo paziņojumu par atbalstu skaita verifikāciju un
sertificēšanu, kuri saņemti par šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu (skatīt 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu), un vajadzības gadījumā tiks papildus apstrādāti ar šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā administratīvajā vai tiesas procesā (skatīt Regulas (ES) Nr. 211/2011 12. pantu). Šos datus nedrīkst iz-
mantot nekādiem citiem mērķiem. Datu subjekti ir tiesīgi saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Visus paziņojumus par atbalstu iznīcinās vēlākais 18 mēnešos pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas vai — tiesas vai administratīvā procesa gadījumā — ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu beigām.

1 Paraksts nav obligāts, ja veidlapa tiek iesniegta elektroniski bez elektroniskā paraksta.


