OBRAZEC IZJAVE O PODPORI EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI:1
Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur
1.Vsi podpisniki na tem obrazcu imajo osebne identifikacijske številke: SLOVENIJA

Glej del C Priloge III Uredbe (EU) št. 211/2011 za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov; navesti je treba eno od njih.
2.Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2019)000007

3.Datum prijave: 07/05/2019
4.Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000007
5.Naslov predlagane državljanske pobude: Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur
6.Vsebina: Kohezijska politika EU bi morala posebno pozornost namenjati regijam, ki se po nacionalnih, etničnih, kulturnih, verskih ali jezikovnih značilnostih razlikujejo od okoliških regij.
7.Glavni cilji: Za take regije, vključno z geografskimi območji brez upravnih pristojnosti, bi bilo treba preprečevanje gospodarskih zaostankov, zagotavljanje trajnostnega razvoja ter ohranjanje pogojev za ekonomsko, socialno in
teritorialno kohezijo izvajati na način, ki bo omogočal ohranjanje teh posebnih značilnosti. V ta namen morajo imeti take regije enake možnosti dostopa do različnih skladov EU in zagotoviti jim je treba ohranjanje značilnosti in
ustrezen gospodarski razvoj, da se s tem podpre razvoj Unije in ohrani njena kulturna raznolikost.

8.Imena in elektronski poštni naslovi prijavljenih kontaktnih oseb: Balázs Árpád IZSÁK (izsak.balazs@gmail.com), Attila DABIS (dabis.attila@gmail.com)
9.Imena drugih prijavljenih organizatorjev: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
10.Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja): www.nationalregions.eu
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.
VSA IMENA

1

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

2

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

