Czas zakończyć Epokę Klatkową
ZAMYKANIE ZWIERZĄT W KLATKACH TO OKRUCIEŃSTWO
Zwierzęta to istoty czujące, zdolne do odczuwania bólu i radości.

ZAMYKANIE ZWIERZĄT W KLATKACH POWODUJE
OGROMNE CIERPIENIE
Każdego roku miliony zwierząt zamykane są w ciasnych klatkach, co powoduje ich
cierpienie. Klatki są okrutne i niepotrzebne, istnieją inne i lepsze metody hodowli.

HODOWLA KLATKOWA TO KOSZMAR,
KTÓRY MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ
Jesteśmy częścią europejskiego ruchu, który domaga się od Komisji
Europejskiej wycofania stosowania klatek w hodowli. Poprzez Europejską
Inicjatywę Obywatelską chcemy zjednoczyć kontynent przeciwko
okrucieństwu i wysłać jasną wiadomość Komisji: Europejczycy chcą, by świnie,
kury, króliki i inne zwierzęta hodowlane nie były hodowane w klatkach!

BY TO OSIĄGNĄĆ, POTRZEBUJEMY
MILIONA PODPISÓW Z CAŁEJ EUROPY
Podpisz już teraz!
To bardzo ważne, żeby cały formularz był wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI.
Nieprawidłowo wypełnione pola unieważnią wszystkie trzy podpisy.
Wyślij wypełnione formularze do: Fundacja CIWF Polska, Ul. Marszałkowska
28A/ 15, 00-576 Warszawa
Jeśli chcesz wydrukować więcej formularzy, by wypełnili je
Twoi przyjaciele i rodzina, znajdziesz je tutaj: www.endthecageage.eu

POTRZEBUJEMY MILIONA PODPISÓW – PODPISZ JUŻ TERAZ!

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA :
END THE CAGE AGE
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PRZEDMIOT

Setki milionów zwierząt gospodarskich w UE trzymanych jest przez większość życia w
klatkach. Zamknięte zwierzęta cierpią. Wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia
zakazu niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich.

GŁÓWNE CELE

Klatki są co roku przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich. Są one
niepotrzebnym okrucieństwem. Możliwe jest prowadzenie chowu w systemie bezklatkowym,
który chroni dobrostan zwierząt.
Wzywamy zatem Komisję do zaproponowania przepisów zakazujących stosowania:
klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych,
przepiórek, kaczek i gęsi;
legowisk dla loch karmiących;
klatek dla macior, o ile nie są jeszcze zakazane
indywidualnych zagród dla cieląt, o ile nie są jeszcze zakazane
POSTANOWIENIA TRAKTATÓW UZNANE PRZEZ ORGANIZATORÓW ZA ISTOTNE DLA
ZAPROPONOWANYCH DZIAŁA:
98/58 – ogólna dyrektywa w sprawie zwierząt gospodarskich 2008/120 – dyrektywa w sprawie
świń – w szczególności art. 3 ust. 4.
Formularz należy wydrukować na pojedynczym arkuszu. Organizatorzy mogą używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie.
Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz składany jest elektronicznie za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line, o ktorym mowa
w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 211/2011.
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WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem(am)
dotychczas poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej.
PEŁNE IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO/NAZWISKA

ULICA, NUMER
KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

PAŃSTWO

OBYWATELSTWO
Osobisty Numer Indetyfikacyjny - PESEL
DATA

PODPIS2

__/__/____

PEŁNE IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO/NAZWISKA

ULICA, NUMER
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Oświadczenie o ochronie prywatności: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dane osobowe podane w
niniejszym formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do wsparcia inicjatywy i udostępniane właściwym organom krajowym do celów
weryfikacji i certyfikacji. Ma Pan/Pani prawo żądać od organizatorów tej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia,
usunięcia i ograniczenia. Pana/Pani dane będą przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres wynoszący 18 miesięcy,
którego bieg rozpoczyna się w dniu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub jeden miesiąc po przedłożeniu inicjatywy
Komisji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Mogą one być przechowywane poza tymi terminami w przypadku
postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż tydzień od daty zakończenia przedmiotowych postępowań. Bez
uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia
w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca, w którym doszło do naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Organizatorzy
inicjatywy obywatelskiej są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi kontaktować
korzystając z danych zawartych w formularzu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) dostępne są zgodnie
z formularzem pod adresem internetowym inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej. Dane kontaktowe właściwego organu krajowego, który
będzie otrzymywał i przetwarzał dane osobowe, oraz dane krajowych organów ochrony danych dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pl.• Wszyscy sygnatariusze niniejszego formularza posiadają osobisty
numer identyfikacyjny: POLSKA. • Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: ECI(2018)000004.• Data rejestracji: 11/09/2018. •
Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
initiatives/open/details/2018/000004/pl?lg=pl. • Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu:
Léopoldine Geneviève Jacqueline CHARBONNEAUX (l.charbonneaux@ciwf.fr), Olga KIKOU (Olga.Kikou@ciwf.org) • Imiona i nazwiska
innych zarejestrowanych organizatorów: Jan-Hubert Gerard Paul Marie LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA, Małgorzata
Klaudia SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN. • Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej (jeżeli taka istnieje):
http://www.endthecageage.eu

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

PAŃSTWO

OBYWATELSTWO
Osobisty Numer Indetyfikacyjny - PESEL
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PODPIS2
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KONIEC EPOKI KLATKOWEJ
www.endthecageage.eu
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Wyślij wypełnione formularze do: End the Cage Age ECI, Fundacja CIWF Polska, Ul. Marszałkowska 28A/ 15, 00-576 Warszawa

PODPIS2

PL

