Έφτασε ο καιρός να καταργήσουμε τα κλουβιά
Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΝΑΥΣΗ
Τα ζώα είναι ενσυναίσθητα όντα, ικανά να νοιώθουν πόνο και χαρά.

Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ
Τα κλουβιά προκαλούν δυστυχία σε εκατομμύρια παραγωγικά ζώα κάθε χρόνο.
Είναι βάναυσα και περιττά και υπάρχουν καλύτερα συστήματα εκτροφής.

Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
Αποτελούμε μέρος μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας που ζητά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να απαγορεύσει τη χρήση κλουβιών στην εκτροφή των ζώων. Μέσα
από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στοχεύουμε στο να ενώσουμε όλη την
ήπειρο ενάντια στη βάναυση μεταχείριση των ζώων και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο
μήνυμα στην Επιτροπή ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουμε τα γουρούνια, τις κότες, τα
κουνέλια κι όλα τα παραγωγικά ζώα, έξω από τα κλουβιά!

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθούν όλες οι αιτήσεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Οποιαδήποτε πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά ακυρώνουν
και τις τρεις υπογραφές.
Σας παρακαλούμε υπογράψτε τώρα!
Στείλτε άμεσα την υπογεγραμμένη φόρμα στο: Φωνή Για Τα Ζώα Της Κύπρου,
Τεύκρου 3, Λακατάμεια, Λευκωσία 2322, ΚΥΠΡΟΣ
Αν θέλετε να κατεβάσετε περισσότερες φόρμες για τους φίλους και την οικογένειά
σας, μπορείτε να τις βρείτε εδώ: www.endthecageage.eu

END THE
CAGE AGE
Animali in gabbia.
É ora di dire basta

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!
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Αντικείμενο

Εκατοντάδες εκατομμύρια παραγωγικά ζώα στην ΕΕ περνούν το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής τους σε κλουβιά και υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία. Καλούμε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να βάλει τέλος σ’ αυτή την απάνθρωπη μεταχείριση των παραγωγικών ζώων.

Κύριοι στόχοι

Τα κλουβιά προκαλούν αβάσταχτη δυστυχία σε τεράστιο αριθμό παραγωγικών ζώων κάθε χρόνο.
Επιβάλλουν στα ζώα οδυνηρές συνθήκες διαβίωσης, και δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό καθώς
υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις χωρίς κλουβιά και με καλύτερη μεταχείριση των ζώων.Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή καλείται να προτείνει νομοθεσία που θα απαγορεύει τη χρήση:
κ λουβιών για ωοπαραγωγούς όρνιθες, κουνέλια, πουλάδες, κρεατοπαραγωγικές όρνιθες
αναπαραγωγής, ωοπαραγωγούς όρνιθες αναπαραγωγής,ορτύκια, πάπιες και χήνες·
κ λουβιών τοκετού για χοιρομητέρες·
κ λουβιών κύησης για χοιρομητέρες, όπου αυτά δεν έχουν ήδη απαγορευθεί
ατομικών κλουβιών για νεαρά μοσχάρια, όπου αυτά δεν έχουν ήδη απαγορευθεί
Διατάξεις των Συνθηκών που οι διοργανωτές θεωρούν σχετικές
98/58 – Γενική οδηγία για τα ζώα στα εκτροφεία 2008/120 – Οδηγία για τους χοίρους, ειδικότερα Άρθρο 3
παράγραφος 4.
Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως.
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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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που
παρέχονται στη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας και θα είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες εθνικές αρχές
για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας την πρόσβαση,
τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται
από τους διοργανωτές για μέγιστη περίοδο διατήρησης 18 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας
πολιτών ή έναν μήνα από την υποβολή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Τα δεδομένα
ενδέχεται να διατηρηθούν πέρα από τα εν λόγω χρονικά όρια σε περίπτωση διοικητικών ή νομικών διαδικασιών για μέγιστη χρονική περίοδο
μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση των διαδικασιών.Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε
ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής
σας, τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο διάπραξης της εικαζόμενης παράβασης, εφόσον θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε
παράνομη επεξεργασία.Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη φόρμα. Τα στοιχεία
επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (εφόσον υπάρχει) είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή διεύθυνση της πρωτοβουλίας στο
μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρεται στην φόρμα. Για τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα λάβει και θα
επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε
στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο
διαθέτουν αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: ΚΥΠΡΟΣ • Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
ECI(2018)000004. • Ημερομηνία καταχώρισης: 11/09/2018. • Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004. • Ονόματα
και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας: Léopoldine Geneviève Jacqueline CHARBONNEAUX
(l.charbonneaux@ciwf.fr), Olga KIKOU (Olga.Kikou@ciwf.org) • Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών: Jan-Hubert Gerard Paul
Marie LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA, Małgorzata Klaudia SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN. • Ιστότοπος
της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): http://www.endthecageage.eu
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