ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:1
Είμαστε μια φιλόξενη Ευρώπη, θέλουμε να τους βοηθήσουμε!
1.Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: ΕΛΛΆΔΑ

Βλέπε μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, ένας εκ των οποίων πρέπει να δηλωθεί.
2.Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ECI(2018)000001

3.Ημερομηνία καταχώρισης: 15/02/2018
4.Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000001
5.Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: Είμαστε μια φιλόξενη Ευρώπη, θέλουμε να τους βοηθήσουμε!
6.Αντικείμενο: Οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη μετανάστευση. Οι περισσότεροι από μας θέλουμε να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη, γιατί νοιαζόμαστε. Εκατομμύρια άτομα έχουν κινητοποιηθεί για να
βοηθήσουν. Τώρα θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας. Ας ξαναγίνουμε μια φιλόξενη Ευρώπη! Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση:
7.Κύριοι στόχοι: 1. Πολίτες σε όλη την Ευρώπη θέλουν να στηρίξουν οικονομικά τους πρόσφυγες προσφέροντάς τους ασφαλή κατοικία και μια νέα ζωή. Ζητούμε από την Επιτροπή να προσφέρει άμεση στήριξη στις τοπικές
ομάδες που βοηθούν πρόσφυγες οι οποίοι έχουν λάβει ταξιδιωτικά έγγραφα σε ένα κράτος μέλος.
2. Κανένας δεν πρέπει να διώκεται ή να του επιβάλλεται πρόστιμο επειδή προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια ή καταφύγιο. Ζητούμε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να πάψουν ορισμένες κυβερνήσεις να τιμωρούν
εθελοντές.
3. Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ζητούμε από την Επιτροπή να εγγυηθεί αποτελεσματικότερους τρόπους και κανόνες για την υπεράσπιση των θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης και άλλων εγκλημάτων
σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και όλων όσων πέφτουν θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορά μας.
8.Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας: Isabelle CHOPIN (isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu), Emma BONINO (emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu)
9.Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
10.Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): http://www.weareawelcomingeurope.eu
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα πεδία στο ανά χείρας έντυπο είναι υποχρεωτικά
Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών.
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Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως.
Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική αν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται με το παρόν έντυπο στους διοργανωτές της προτεινόμενης
πρωτοβουλίας θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που λήφθηκαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών) και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας
για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011). Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.

