STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF1
We zijn een gastvrij Europa, laten we helpen!
1.Alle ondertekenaars op dit formulier zijn woonachtig in of hebben de nationaliteit van (in het buitenland wonende houders van de nationaliteit uitsluitend indien zij hun nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte hebben gesteld
van de plaats waar zij woonachtig zijn): BELGIË
2.Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2018)000001

3.Registratiedatum: 15/02/2018
4.Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000001
5.Titel van het burgerinitiatief: We zijn een gastvrij Europa, laten we helpen!
6.Onderwerp: Overheden hebben moeite met de opvang van migranten. De meesten van ons willen mensen in nood helpen, want we zijn niet onverschillig. Miljoenen hebben al beslist om te helpen. Nu willen we gehoord worden.
Laten we Europa weer gastvrij maken! Wij roepen de Europese Commissie op om maatregelen te nemen:
7.Belangrijkste doelen: 1. Burgers in heel Europa willen vluchtelingen een veilige thuishaven en een nieuw leven bieden. Wij willen dat de Commissie rechtstreekse steun verleent aan plaatselijke groepen die vluchtelingen helpen
aan wie een nationaal visum is gegeven.
2. Niemand mag worden vervolgd of beboet voor het bieden van humanitaire hulp of onderdak. Wij willen dat de Commissie belet dat overheden vrijwilligers bestraffen.
3. Iedereen heeft recht op een rechtvaardige behandeling. Wij willen dat de Commissie zorgt voor doeltreffender manieren en regels om alle slachtoffers van arbeidsuitbuiting en criminaliteit in heel Europa en alle slachtoffers van
mensenrechtenschendingen aan onze grenzen te verdedigen.

8.Naam en e-mailadres van geregistreerde contactpersonen: Isabelle CHOPIN (isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu), Emma BONINO (emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu)
9.Naam van de andere geregistreerde organisatoren: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
10.Website van het burgerinitiatief (indien van toepassing): http://www.weareawelcomingeurope.eu
DOOR DE ONDERTEKENAARS IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS - Tenzij anders vermeld, moeten alle velden op dit formulier verplicht worden ingevuld.
"Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik het voorgestelde burgerinitiatief nog niet eerder heb gesteund."
VOLLEDIGE VOORNAMEN

1
2

ACHTERNAMEN

VERBLIJFPLAATS
(straat, nummer, postcode, plaats, land)

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS

NATIONALITEIT

DATUM EN
HANDTEKENING2

Het formulier moet op één blad worden afgedrukt. De organisatoren mogen het blad recto verso bedrukken.
Handtekening niet verplicht wanneer het formulier elektronisch wordt ingeleverd door middel van een systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 211/2011.

Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens worden de persoonsgegevens die op dit formulier aan de organisatoren van het voorgestelde burgerinitiatief worden verstrekt, uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten ter
beschikking gesteld ter verificatie en certificering van het aantal geldige steunbetuigingen dat voor dit burgerinitiatief is ontvangen (zie artikel 8 van Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende het burgerinitiatief) en, indien noodzakelijk, voor verdere verwerking met het oog op juridische en administratieve procedures in verband met dit burgerinitiatief (zie artikel 12 van Verordening (EU) nr.
211/2011). De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Alle steunbetuigingen worden uiterlijk 18 maanden na de datum van registratie van het burgerinitiatief of, in het geval van juridische of administratieve procedures, uiterlijk een week na afronding van die procedures vernietigd.

