STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:
En av oss
1.Alla undertecknare på detta formulär har ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling från: SVERIGE

Se del C i bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 för mer information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges
2.EU-kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000005

3.Registreringsdatum: 11/05/2012
4.Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005
5.Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: En av oss
6.Ämne: Juridiskt beskydd av varje människas värdighet, rätt till liv och integritet från befruktningsskedet, inom EU:skompetensområden där sådant skydd är av särskild vikt.
7.Huvudmål: Det mänskliga embryot förtjänar respekt för dess värdighet och integritet. Detta fastläggs av Europeiska unionens domstol i Brüstle-fallet som definierar det mänskliga embryot som början av utvecklingen av en
människa. För att tillförsäkra följdriktighet i de områden där det mänskliga embryots liv står på spel, bör EU införa ett förbud och upphöra finansiering av verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, speciellt inom
forskning, biståndshjälp och folkhälsa.

8.Organisatörernas namn: JOSEPHINE QUINTAVALLE, FILIPPO VARI, PATRICK GREGOR PUPPINCK, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDITH FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
9.Kontaktpersonernas namn och e-postadress: PATRICK GREGOR PUPPINCK (g.puppinck@gmail.com), FILIPPO VARI (filippo.vari@gmail.com)
10.Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http://www.oneofus.eu/
IFYLLS AV UNDERTECKNARNA - Samtliga fält på detta formulär är obligatoriska och måste fyllas i.
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
FULLSTÄNDIGA FÖRNAMN

1

EFTERNAMN

FÖDELSEDATUM OCH
FÖDELSEORT

NATIONALITET

PERSONLIGT ID-NUMMER/IDHANDLING, TYP OCH NUMMER

DATUM OCH
UNDERSKRIFT1

Underskrift krävs inte när formuläret inges elektroniskt utan elektronisk signatur.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de behöriga
myndigheterna endast att få tillgång till de personuppgifter som lämnas i detta formulär för att kontrollera och intyga hur många giltiga stödförklaringar som inkommit för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om
medborgarinitiativet) och, vid behov, vidarebehandlas i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina
personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet eller, vid administrativa eller rättsliga förfaranden, senast en vecka efter den dag då de berörda förfarandena slutfördes.

