FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE APOIO À INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA:
Um de N ós
1. Todos os subscritores do presente formulário são titulares de números de identificação pessoal/números de documentos de identificaçáo pessoal de: PORTUGAL
Ver na parte C do Anexo III do Regulamento (UE) n. 211/2011 os números de identificação pessoal/números de documentos de identificação pessoal que devem ser comunicados.
2. Número de registo atribuído pela Comissão Europeia: ECI(2012)000005
3. Data de registo: 11/05/2012
4. Endereço eletrónico da proposta de iniciativa de cidadania no registo da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005
5. Título da proposta de iniciativa de cidadania: Um de Nós
6. Objeto: Protecção jurídica da dignidade, do direito à vida e da integridade de cada ser humano desde a concepção nas áreas de competência da UE nas quais tal protecção se afigure relevante.
7. Objetivos principais: O embrião humano merece o respeito pela sua dignidade e integridade. Assim é afirmado no acórdão do TJUE no caso Brüstle que define o embrião humano como o início do desenvolvimento do ser humano. Para garantir a coerência entre as áreas da sua competência em que a vida do embrião humano está em causa, a UE deve introduzir uma proibição e pôr fim ao financiamento das actividades
que pressupõem a destruição de embriões humanos, em particular no que respeita à investigação, ajuda ao desenvolvimento e saúde pública.
8. Nomes dos organizadores: JOSEPHINE QUINTAVALLE, FILIPPO VARI, PATRICK GREGOR PUPPINCK, JAKUB BALTROSZEWICZ, MANFRED LIEBNER, EDIT FRIVALDSZKY, ALICIA LATORRE
9. Nomes e endereços eletrónicos das pessoas de contacto: PATRICK GREGOR PUPPINCK (g.puppinck@gmail.com), FILIPPO VARI (filippo.vari@gmail.com)
10. Sítio Internet da proposta de iniciativa de cidadania (se existir): http://www.oneofus.eu
A PREENCHER PELOS SUBSCRITORES - Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.
«Certifico que as informações prestadas no presente formulário são corretas e que dei o meu apoio a esta proposta de iniciativa de cidadania uma única vez».
NOMES PRÓPRIOS
COMPLETOS

1

APELIDOS

DATA DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
PESSOAL/TIPO E NÚMERO DO
DOCÚMENTO DE IDENTIFICAÇÁO

DATA E ASSINATURA1

A assinatura não é obrigatória se o formulário for apresentado por via eletrónica sem assinatura eletrónica.

Declaração de privacidade: Nos termos do artigo 10. da Diretiva 96/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteçao das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulaçao desses dados, 05 dados pessoais constantes do presente formulario 56 serao fornecidos às autoridades competentes para fins de verificaçao e de certificaçao do numero de
declaraç6es de apoio validas recebidas para a presente proposta de iniciativa de cidadania (ver artigo 8.° do Regulamento (UE) n.o 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, relativo à iniciativa de cidadania] e, se necessario, serao posteriormente tratados para efeitos de processos administrativos ou judiciais relacionados com a iniciativa de cidadania proposta [ver artigo 12.0 do Regulamento (UE)
n.o 211/2011]. Os referidos dados nao podem ser utilizados para quaisquer outros fins. As pessoas em causa tém o direito de aceder aos seus dados pessoais. Todas as declarações de apoio serao destrufdas no prazo maximo de 18 meses apõs a data de registo da iniciativa de cidadania proposta OU, em caso de processos administrativos e judiciais, o mais tardar urna semana apõs a data de conclusao dos referidos processos.

