
 

EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:1 

End the Cage Age 
1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi elanikud või kodanikud: EESTI 

2.Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2018)000004 3.Registreerimise kuupäev: 11/09/2018 
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004 
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: End the Cage Age 

6.Sisu: Euroopa Liidus on sadu miljoneid põllumajandusloomi, keda hoitakse peaaegu terve elu puuris, kus nad on sunnitud taluma suuri kannatusi. Kutsume Euroopa Komisjoni üles tegutsema selle nimel, et selline jõhker 
loomapidamisviis lõpetada. 
7.Peamised eesmärgid: Puuris hoidmine põhjustab igal aastal kannatusi lugematutele põllumajandusloomadele. See on julm ja ebavajalik, kuna kasutada saab ka puurivabu süsteeme, mille puhul loomade elutingimused on 
paremad. 
Seepärast kutsume komisjoni üles esitama õigusloomeettepanekut järgmiste loomapidamisviiside keelustamiseks: 
• munakanade, küülikute, noorkanade, aretusbroilerite, aretusmunakanade, 
vuttide, partide ja hanede puurid; 
•  emiste poegimislatrid; 
•  emiste individuaalsulud (riikides, kus need ei ole veel keelatud); 
•  vasikate üksikaedikud (riikides, kus need ei ole veel keelatud). 
8.Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org) 
9.Teiste registreeritud korraldajate nimed: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA 
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): www.endthecageage.eu 

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kui ei ole öeldud teisiti, on kõikide käesoleva vormi lahtrite täitmine kohustuslik 
Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud. 

ELUKOHT 
(tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik) 

TÄIELIK EESNIMI KUUPÄEV JA ALLKIRI2 PEREKONNANIMI KODAKONDSUS SÜNNIAEG JA -KOHT 

 

1 Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajad võivad trükkida lehe mõlemale poolele. 

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist. Korraldajad säilitavad Teie 

andmeid maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu. Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, 
eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt. Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil. Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud 
algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris. Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste kontaktandmed ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et. 

2 Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 6. 

Saada täidetud vorm sellele: End the Cage Age, Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM 


