Europees Burgerinitiatief:
RED DE BIJEN EN DE BOEREN!
Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu
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Om de gezondheid van zowel de bij als de mens te beschermen roepen wij de Commissie op rechtshandelingen voor te stellen om synthetische pesticiden tegen
2035 geleidelijk te elimineren, om de biodiversiteit te herstellen en om landbouwers bij de omschakeling te steunen.

BELANGRIJKSTE DOELEN:

ARS
EKENA ERS !
T
R
E
D
E ON
LETT
DOOR D LEN IN BLOK
L
U
IN TE V
Volledige voornamen

- Synthetische pesticiden in de EU-landbouw tegen 2030 geleidelijk met 80 % verminderen, te beginnen met de gevaarlijkste, om vervolgens tot een volledige
afschaffing te komen tegen 2035; - natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden herstellen zodat de landbouw een drijvende kracht wordt achter het herstel van
de biodiversiteit; - de landbouw hervormen door prioriteit te geven aan kleinschalige, gediversifieerde en duurzame landbouwpraktijken, ondersteuning te bieden
voor een snelle uitbreiding van agro-ecologische en biologische praktijken en mogelijkheden te bieden voor onafhankelijke opleiding en onafhankelijk onderzoek
op het gebied van pesticide- en GMO-vrije landbouw.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Art.38 e.v. VWEU, art. 43 VWEU, art. 114 VWEU, art. 191 VWEU, art. 192, lid 1, VWEU, art. 289 VWEU, art. 291 VWEU, art. 294 VWEU
Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik het voorgestelde burgerinitiatief nog niet eerder heb gesteund.
Achternamen inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Postcode

Plaats

Geboorteplaats

Land

Postcode

Nationaliteit

Geboortedatum

Datum en handtekening

Plaats

Land

Geboorteplaats

Nationaliteit

Datum en handtekening

Volledige voornamen

Achternamen inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Geboortedatum

Achternamen inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Geboortedatum

Postcode

Volledige voornamen

Volledige voornamen

Achternamen inclusief naam bij geboorte

Straat, nummer

Plaats

Geboorteplaats

Land

Postcode

Nationaliteit

Geboortedatum

Datum en handtekening

Plaats

Land

Geboorteplaats

Nationaliteit

Datum en handtekening

Privacyverklaring: overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming worden uw op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief gebruikt en aan de bevoegde nationale autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de organisatoren van
dit initiatief te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. De organisatoren bewaren uw gegevens gedurende maximaal 18 maanden na de datum van registratie van het voorgestelde burgerinitiatief, of gedurende één maand na de datum van indiening van het initiatief bij de
Commissie, indien deze datum eerder valt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk een week na de datum van afronding van deze procedures. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen
tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. De organisatoren van het burgerinitiatief zijn de verwerkingsverantwoordelijken
in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en u kunt contact met hen opnemen aan de hand van de in dit formulier verstrekte gegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van het initiatief in het register van de Europese
Commissie, als vermeld in dit formulier. De contactgegevens van de nationale autoriteit die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken, en de contactgegevens van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming kunt u vinden op http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=nl.• Registratienummer van de
Europese Commissie: ECI(2019)000016 • Registratiedatum: 30/09/2019 • Internetadres van het burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Naam en e-mailadres van geregistreerde contactpersonen: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org),
Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Naam van de andere geregistreerde organisatoren: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Website van het burgerinitiatief: www.savebeesandfarmers.eu

Stuur de lijsten terug naar: Velt vzw • ECI-bijen • Uitbreidingstraat 392 • 2600 Berchem • België

