STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:1
Vi är ett välkomnande EU – låt oss hjälpa till!
1.Alla undertecknare på detta formulär är bosatta eller medborgare i: FINLAND

2.Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000001

3.Registreringsdatum: 15/02/2018
4.Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000001
5.Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: Vi är ett välkomnande EU – låt oss hjälpa till!
6.Ämne: EU-länderna har svårt att hantera migration. De flesta av oss vill hjälpa människor i nöd eftersom vi bryr oss. Miljontals människor har redan hjälpt till. Nu vill vi göra våra röster hörda. Låt oss bli ett välkomnande EU igen!
Vi uppmanar Europeiska kommissionen att agera:
7.Huvudmål: 1. Medborgare i hela EU vill sponsra flyktingar så att de kan få ett tryggt hem och ett nytt liv. Vi vill att kommissionen ska ge direkt stöd till lokala grupper som hjälper flyktingar som har fått nationella visum.
2. Ingen ska åtalas eller bötfällas för att ha erbjudit humanitär hjälp eller skydd. Vi vill att kommissionen ska stoppa de regeringar som bestraffar volontärer.
3. Alla har rätt till en rättslig prövning. Vi vill att kommissionen ska garantera effektivare sätt och regler för att försvara alla som fallit offer för arbetskraftsexploatering eller kriminalitet i Europa och alla dem vars mänskliga
rättigheter har kränkts vid våra gränser.

8.De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Isabelle CHOPIN (isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu), Emma BONINO (emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu)
9.De övriga registrerade organisatörernas namn: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
10.Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): https://www.weareawelcomingeurope.eu/
IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om inget annat anges är samtliga fält på detta formulär obligatoriska.
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
FULLSTÄNDIGA FÖRNAMN

1
2

EFTERNAMN

LAND DÄR DU ÄR FAST BOSATT

FÖDELSEDATUM
OF BIRTH

NATIONALITET

DATUM OCH
UNDERSKRIFT2

Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Organisatörerna får använda ett blad med text på båda sidorna.
Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in elektroniskt via ett system för insamling via internet som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 211/2011.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de behöriga myndigheterna endast att få tillgång till de personuppgifter som lämnas i detta formulär till det föreslagna initiativets organisatörer för att kontrollera och intyga hur
många giltiga stödförklaringar som inkommit för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet); dessa personuppgifter kommer vid behov också att vidarebehandlas i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för
något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet, eller, vid administrativa eller rättsliga förfaranden senast en vecka efter den dag då de berörda förfarandena slutfördes.

