FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE APOIO À INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA:1
End the Cage Age
1.Todos os subscritores do presente formulário são portadores de números de documentos de identificação pessoal de: PORTUGAL
Ver na parte C do anexo III do Regulamento (UE) n.º 211/2011 os números de identificação pessoal/números de documentos de identificação pessoal que devem ser indicados
2.Número de registo atribuído pela Comissão Europeia: ECI(2018)000004

3.Data de registo: 11/09/2018
4.Endereço eletrónico da proposta de iniciativa de cidadania no registo da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004
5.Título da proposta de iniciativa de cidadania: End the Cage Age
6.Objeto: Nas explorações da UE, centenas de milhões de animais são mantidos em gaiolas durante a maior parte da sua vida, o que lhes causa grande sofrimento. Exortamos a Comissão Europeia pôr termo a este tratamento
desumano dos animais de criação.
7.Objetivos principais: As gaiolas são uma fonte de sofrimento para um enorme número de animais de criação. São cruéis e desnecessárias, pois existem outros sistemas viáveis que proporcionam um maior bem-estar aos
animais.
Por conseguinte, convida-se a Comissão a propor legislação para proibir a utilização de:
•
gaiolas para galinhas poedeiras, coelhos, frangas, galinhas reprodutoras carne e ovos,
codornizes, patos e gansos
•
gaiolas de parto para porcas em lactação
•
celas para porcas, se ainda não proibidas
•
celas para vitelos, se ainda não proibidas
8.Nomes e endereços eletrónicos das pessoas de contacto registadas: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org)
9.Nomes dos outros organizadores registados: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
10.Sítio Internet da proposta de iniciativa de cidadania (se existir): www.endthecageage.eu
A PREENCHER PELOS SUBSCRITORES EM MAIÚSCULAS - Salvo disposição em contrário, todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório
Declaro que as informações prestadas no presente formulário são corretas e que esta é a primeira vez que dou o meu apoio a esta proposta de iniciativa de cidadania.
Devolva o formulário preenchido para: End the Cage Age, Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM
NOMES PRÓPRIOS COMPLETOS

1
2

APELIDOS

DATA
DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

TIPO E NÚMERO DO
DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

DATA E ASSINATURA2

O formulário deve ser impresso numa folha. Os organizadores podem utilizar uma folha com frente e verso.
A assinatura não é obrigatória se o formulário for apresentado por via eletrónica, através de um sistema de recolha em linha a que se refere o artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 211/2011.

Declaração de privacidade: Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, os seus dados pessoais fornecidos no presente formulário só serão utilizados para apoiar a iniciativa e disponibilizados às autoridades nacionais competentes para efeitos de verificação e de certificação. Tem o direito de solicitar aos organizadores desta iniciativa acesso aos seus dados pessoais, a retificação ou o apagamento desses dados e a
limitação do seu tratamento. Os seus dados pessoais serão conservados pelos organizadores durante um período máximo de 18 meses a contar da data de registo da proposta de iniciativa de cidadania, ou de um mês após a apresentação da iniciativa à Comissão, consoante o que se verificar primeiro. Podem ser conservados para além dos prazos indicados, em caso de processos administrativos ou judiciais, por um período máximo de uma semana
após a data de conclusão dos referidos processos. Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou judicial, tem o direito de apresentar, em qualquer momento, uma reclamação junto de uma autoridade de proteção de dados, em especial no Estado-Membro da sua residência habitual, do seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração, se considerar que os seus dados são tratados de forma ilícita. Os organizadores
da iniciativa de cidadania são os responsáveis pelo tratamento dos dados, na aceção do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e podem ser contactados utilizando os dados de contacto fornecidos no presente formulário. Os dados de contacto do encarregado da proteção de dados (caso exista) estão disponíveis no sítio Web desta iniciativa no registo da Comissão Europeia, como indicado no presente formulário. Os dados de contacto da
autoridade nacional que receberá e tratará os seus dados pessoais, bem como os dados de contacto das autoridades nacionais de proteção de dados, podem ser consultados no seguinte endereço: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pt.

