EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
End the Cage Age
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

Palautetaan osoitteeseen: End the Cage Age ECI, c/o Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM
2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2018)000004

3.Rekisteröintipäivä: 11/09/2018
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: End the Cage Age
6.Aihe: EU:ssa pidetään satoja miljoonia tuotantoeläimiä häkeissä lähes koko niiden elämän ajan, mikä aiheuttaa eläimille suurta kärsimystä. Pyydämme Euroopan komissiota lopettamaan tämän tuotantoeläinten epäinhimillisen
kohtelun.
7.Päätavoitteet: Häkeissä pitämisestä aiheutuu joka vuosi kärsimystä valtavalle määrälle tuotantoeläimiä. Eläinten pitäminen häkeissä on julmaa ja tarpeetonta, sillä on olemassa häkittömiä järjestelmiä, joissa eläinten elinolot
ovat paremmat.
Komissiota pyydetään tämän vuoksi esittämään lainsäädäntöä, jossa kielletään
•
häkkien käyttö munintakanojen, kaniinien, nuorikkokanojen, siitosbroilereiden, siiitoskanojen, viiriäisten, ankkojen ja hanhien kasvatuksessa
•
porsitushäkkien käyttö emakkojen kasvatuksessa
•
emakkokarsinat siltä osin kuin niitä ei ole jo kielletty
•
vasikoiden yksittäiskarsinat siltä osin kuin niitä ei ole jo kielletty.
8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: www.endthecageage.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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1
2

SUKUNIMET

VAKITUINEN ASUINMAA

SYNTYMÄAIKA

KANSALAISUUS

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS2

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: Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkistamista ja vahvistamista varten. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä näiden tietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Järjestäjät säilyttävät kaikki
henkilötiedot enintään 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai kuukauden ajan aloitteen toimittamisesta komissiolle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tietoja voidaan s äilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään, kun on kyse hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä. Säilytysaika on tällöin enintään viikko siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. Teillä on oikeus tehdä
milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Kansalaisaloitteen järjestäjät ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja järjestäjiin voi ottaa yhteyttä
käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja. Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tässä lomakkeessa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä. Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi.

