
FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:1
Samhørighedspolitik til fremme af regionerne og de regionale kulturers bæredygtighed

1.Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK

2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2019)000007 3.Registreringsdato: 07/05/2019
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000007
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Samhørighedspolitik til fremme af regionerne og de regionale kulturers bæredygtighed

6.Emne: EU's samhørighedspolitik bør lægge særlig vægt på regioner med nationale, etniske, kulturelle, religiøse eller sproglige karakteristika, der adskiller sig fra de omgivende regioners.

7.Vigtigste målsætninger: For sådanne regioner, herunder geografiske områder uden administrative beføjelser, bør forebyggelse af økonomisk efterslæb, opretholdelse af bæredygtig udvikling og bevarelse af betingelserne for
økonomisk, social og territorial samhørighed ske på en måde, så deres karakteristika forbliver uændrede. Derfor skal sådanne regioner skal have lige muligheder for at få adgang til forskellige EU-midler, og deres karakteristika og
den rette økonomiske udvikling skal garanteres, så EU's udvikling kan opretholdes sammen med den kulturelle mangfoldighed.

8.Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Balázs Árpád IZSÁK (izsak.balazs@gmail.com), Attila DABIS (dabis.attila@gmail.com)
9.Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Roland Rolf DUDDA, Andreas  SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: www.nationalregions.eu

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.

Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ.
BOPÆL

(gade, nr., postnr., by, land)
FULDE FORNAVNE DATO OG UNDERSKRIFT2EFTERNAVNE NATIONALITETFØDSELSDATO OG

FØDESTED

1 Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.

Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse vil de personoplysninger, som du afgiver i denne formular, kun blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af
oplysningernes behandling. Dine personoplysninger vil højst blive opbevaret af initiativtagerne i en periode på 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller i en månedefter indgivelsen af initiativet til Kommissionen, alt efter hvilken dato der kommer først. De kan i tilfælde af administrative eller retlige procedurer opbevares ud over disse frister i højst en uge efter datoen for disse procedurers afslutning. Uden at det berører andre
administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at dine oplysninger behandles ulovligt. Initiativtagerne til borgerinitiativet er de dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse,
og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular. De eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register; adressen er angivet i denne formular. Kontaktoplysningerne for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/data-protection?lg=da.

2 Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.


