
 

FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1 

End the Cage Age 
1.Toți semnatarii din prezentul formular dețin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA 

2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2018)000004 3.Data înregistrării: 11/09/2018 
4.Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004 
5.Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: End the Cage Age 

6.Obiectul: În UE, sute de milioane de animale de fermă sunt ținute în cuști aproape toată viața. Îi solicităm Comisiei Europene să pună capăt acestui tratament inacceptabil. 
7.Obiectivele principale: Cuștile chinuie extrem de multe animale de fermă, în fiecare an. Sunt crude și inutile, pentru că au apărut sisteme viabile în care animalele pot fi tratate mai bine, fără să fie ținute în cuști. 
De aceea, invităm Comisia să propună o legislație care să interzică utilizarea de: 
• cuști pentru găini ouătoare, iepuri, puicuțe, pui de reproducție pentru puii de carne, găini ouătoare pentru reproducere 
prepelițe, rațe și gâște; 
•  boxe de fătare pentru scroafe; 
•  boxe individuale pentru scroafe, acolo unde nu sunt încă interzise 
•  boxe individuale pentru viței, acolo unde nu sunt încă interzise 
8.Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org) 
9.Numele celorlalți organizatori înregistrați: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA 
10.Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz): 

A SE COMPLETA CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI: - Toate rubricile acestui formular sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel. 
Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această propunere de inițiativă cetățenească. 

A se vedea partea C pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur. 

REȘEDINȚA 
(strada, numărul, codul poștal, localitatea, țara) 

PRENUMELE COMPLET DATA ŞI SEMNĂTURA2 NUMELE NUMĂRUL DE IDENTIFICARE 
PERSONAL / 

TIPUL ŞI NUMĂRUL 
DOCUMENTULUI DE IDENTIFICARE 

PERSONAL 

DATA 
NAŞTERII 

CETĂŢENIE 

1 Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Organizatorii pot utiliza ambele părți ale filei. 

Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Regulamentul general privind protec ția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita organizatorilor acestei inițiative dreptul de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau pentru o perioadă de o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Datele respective ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative 
sau juridice, pentru o perioadă de maximum o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză. Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde vă aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care 
considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal. Organizatorii inițiativei cetățenești sunt operatori în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular. Datele de contact ale responsabilului cu protec ția datelor (în cazul în care există) sunt disponibile la adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene, astfel cum figurează în prezentul formular. 

Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro. 

2 Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis electronic prin intermediul unui sistem de colectare online, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011. 

Înapoiază scrisoarea la: End the Cage Age ECI, Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM 


