
 

OBRAZEC IZJAVE O PODPORI EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI:1 

End the Cage Age 
1.Vsi podpisniki na tem obrazcu imajo osebne identifikacijske številke: SLOVENIJA 

2.Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2018)000004 3.Datum prijave: 11/09/2018 
4.Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004 
5.Naslov predlagane državljanske pobude: End the Cage Age 

6.Vsebina: Več sto milijonov rejnih živali v EU večino življenja preživi zaprtih v kletkah, kar jim povzroča veliko trpljenje. Evropsko komisijo pozivamo, naj odpravi to nehumano ravnanje z rejnimi živalmi. 
7.Glavni cilji: Zaradi reje v kletki vsako leto trpi ogromno število rejnih živali. Kletke so okrutne in nepotrebne, saj je mogoče uspešno uporabljati sisteme reje brez kletk za večjo dobrobit živali. 
Komisijo zato pozivamo, naj predlaga zakonodajo, ki bo prepovedala uporabo: 
• kletk za kokoši nesnice, kunce, mlade kokoši, plemenske brojlerje, plemenske kokoši, 
prepelice, race in gosi 
•  prasitvene bokse za svinje 
•  bokse za svinje, kjer še niso prepovedani 
•  individualne bokse za teleta, kjer še niso prepovedani 
8.Imena in elektronski poštni naslovi prijavljenih kontaktnih oseb: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org) 
9.Imena drugih prijavljenih organizatorjev: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA 
10.Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja): 

IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI - Če ni navedeno drugače, so vsa polja na tem obrazcu obvezna. 
Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te predlagane državljanske pobude še nisem podprl. 

Glej del C Priloge III Uredbe (EU) št. 211/2011 za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov; navesti je treba eno od njih. 

VSA IMENA DATUM IN PODPIS 2 PRIIMEK OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA 

DATUM IN KRAJ 
ROJSTVA 

DRŽAVLJANSTVO 

1 Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Organizatorji lahko uporabijo obojestranski tisk. 

Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov bodo vaši osebni podatki, predloženi v tem obrazcu, uporabljeni le za podporo te pobude in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Pravico imate od organizatorjev te pobude zahtevati dostop, popravek, izbris in omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Organizatorji bodo vaše podatke hranili največ 18 mesecev po datumu 

prijave predlagane državljanske pobude ali mesec dni po predložitvi pobude Komisiji, odvisno od tega, kaj nastopi prej. Prek te časovne omejitve se lahko vaši podatki hranijo v primeru upravnih ali pravnih postopkov, in sicer za največ teden dni po datumu zaključka teh postopkov. Brez poseganja v vsako drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega 
prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani. Organizatorji državljanske pobude so upravljavci v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in z njimi lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov v tem obrazcu. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v tem obrazcu. Kontaktni podatki 
nacionalnega organa, ki prejme in obdela vaše osebne podatke, in nacionalnih organov za varstvo podatkov, so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl. 

2 Podpis ni obvezen, če se obrazec posreduje elektronsko preko sistema spletnega zbiranja iz člena 6 Uredbe (EU) št. 211/2011. 

Vrnite na naslov: End the Cage Age ECI, c/o Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM 


