TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ / FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV 1
Anya, Apa, Gyerekek – Európai Polgári Kezdeményezés a házasság és a család védelmében / Mama, otec a deti – európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny
1. E formanyomtatvány valamennyi aláírója lakóhellyel rendelkezik a következő tagállamban vagy annak állampolgára: SZLOVÁKIA (SLOVENSKO)
2. Európai bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2015)000006

3. A nyilvántartásba vétel időpontja: 11/12/2015

4. A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000006
5. A javasolt polgári kezdeményezés címe: Anya, Apa, Gyerekek – Európai Polgári Kezdeményezés a házasság és a család védelmében
6. Tárgy: Egy horizontálisan alkalmazható szabályozás, amely meghatározza a házasság és a család értelmezését az EU-ban: a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és a család a házasságon és/vagy leszármazáson
alapul.
7. Fő célok: A „család” és „házasság” fogalmának egyre inkább megjelenő töredezettsége problémát okoz az EU számára. Az EU szabályozás mindkét fogalomra tesz utalásokat, de a szavak jelentése egyre kevésbé
egyértelmű, az uniós irányelvekben többféle definíciót használnak. A kezdeményezés célul tűzte ki ennek orvoslását egy, az Európai Unióban használatos, minden tagállamban elfogadott definíció meghatározásával. Az Alapjogi
Charta 9.cikkével összhangban a kezdeményezés teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok hatáskörét a házasság és család szabályozását illetően.
8. A nyilvántartásba vett kapcsolattartók neve és e-mail címe: FRIVALDSZKY Edit (mumdadandkids@yahoo.com), Roger KISKA (mumdadandkids@yahoo.com)
9. A nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
10. A javasolt polgári kezdeményezés weboldala: www.mumdadandkids.eu
AZ ALÁÍRÓKNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: Eltérő rendelkezés hiányában e formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.
Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt polgári kezdeményezést eddig még sohasem támogattam.
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formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezők használhatnak mindkét oldalon nyomtatott lapot is.

A formanyomtatvány aláírása nem kötelező, amennyiben azt a 211/2011/EU rendelet 6. cikkében említett online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be.
Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkével összhangban az e formanyomtatványban a javasolt kezdeményezés szervezői számára megadott személyes adatokat kizárólag e javasolt polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató nyilatkozatok
számának ellenőrzése és igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani (lásd a polgári kezdeményezésekről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkét), illetve adott esetben e javasolt polgári kezdeményezéssel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni (lásd a 211/2011/EU rendelet 12. cikkét). Az adatok semmilyen
egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek jogukban áll hozzáférni személyes adataikhoz. Valamennyi támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének napjától számított 18 hónapon belül, vagy közigazgatási és jogi eljárás esetében, legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárultát követően.

Visszaküldési cím: JUDr. Anton Chromík, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

