EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
"We are a welcoming Europe" – antakaa Euroopan kansalaisten auttaa!
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2018)000001

3.Rekisteröintipäivä: 15/02/2018
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000001
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: "We are a welcoming Europe" – antakaa Euroopan kansalaisten auttaa!
6.Aihe: Euroopan viranomaisilla vaikuttaa tällä hetkellä olevan suuria vaikeuksia muuttoliikkeen hallinnassa. Useimmat meistä Euroopan unionin kansalaisista haluaisimme auttaa hätää kärsiviä, koska me välitämme heistä ja
heidän kohtaloistaan. Miljoonat ihmiset eri puolilla Eurooppaa ovat jo ryhtyneet toimiin avun antamiseksi tänne saapuville ihmisille. Nyt me haluamme saada äänemme kuuluviin. Tehdään yhdessä vieraanvaraisuudesta jälleen
Euroopan kunnia-asia! Pyydämme Euroopan komissiota ryhtymään seuraaviin toimiin:
7.Päätavoitteet: 1. Kaikkialla Euroopan unionin alueella on kansalaisia, jotka haluavat tarjota pakolaisille tukensa, että nämä voisivat saada turvallisen paikan missä asua ja aloittaa uuden elämän Euroopassa. Vaadimme
komissiota antamaa suoraa tukea paikallistason ryhmille, jotka ovat halukkaita tukemaan pakolaisia joille on myönnetty oleskelulupa.
2. Ketään ei pidä asettaa syytteeseen tai rangaista humanitaarisen avun tai suojan antamisesta ihmisille. Komission on vaadittava valtioita, jotka rankaisevat pakolaisia auttavia tahoja, lopettamaan rankaiseminen.
3. Kaikilla on oikeus oikeusturvaan. Komission on taattava tehokkaammat keinot ja säännöt, joilla voidaan puolustaa työvoimana hyväksikäytön kohteeksi joutuneita uhreja ja rikosten uhreja kaikkialla EU:ssa, sekä
ihmisoikeusloukkausten uhreja EU:n ulkorajoilla.
8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Isabelle CHOPIN (isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu), Emma BONINO (emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: http://www.weareawelcomingeurope.eu
ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
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Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia.
Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta

Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjille tässä lomakkeessa ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän
tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan, jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua
henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä.

