
Fulde fornavne

Gade, nr.

Postnr.

Fødselsdato Fødested Nationalitet

Dato og underskrift

By Land

Efternavne

Fulde fornavne

Gade, nr.

Postnr.

Fødselsdato Fødested Nationalitet

Dato og underskrift

By Land

Efternavne

Fulde fornavne

Gade, nr.

Postnr.

Fødselsdato Fødested Nationalitet

Dato og underskrift

By Land

Efternavne

Fulde fornavne

Gade, nr.

Postnr.

Fødselsdato Fødested Nationalitet

Dato og underskrift

By Land

Efternavne

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 kon-
trol 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 regis-
treringsdatoen 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 and-
re 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 fi nder, 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 webadres-
se 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 fi ndes på: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/data-protection?lg=da
• Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2019)000016 • Registreringsdato: 30/09/2019 • Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Karl 
BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Websted for forslaget til borgerinitiativ: www.savebeesandfarmers.eu

Europæiske borgerinitiativ:
RED BIER OG LANDMÆND!
Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø

DK

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE 

MED BLOKBOGSTAVER

EMNE:
For at beskytte bier og menneskers sundhed opfordrer vi Kommissionen til at foreslå retsakter, der udfaser syntetiske pesticider inden 2035, genopretter biodiver-
siteten og støtter landbrugerne i omstillingen.

VIGTIGSTE MÅLSÆTNINGER:
Vi anbefaler en udfasning af syntetiske pesticider i landbrug i EU med 80 % inden 2030, idet der begyndes med de farligste, for at blive fri for syntetiske sto� er 
inden 2035, genopretning af de naturlige økosystemer i landbrugsarealerne, så landbruget bliver et middel til genopbygning af biodiversiteten, og reform af 
landbruget ved at prioritere små, forskelligartede og bæredygtige landbrug, støtte en hurtig stigning i agroøkologisk landbrug og økologisk dyrkning og fremme 
uafhængig landbrugerbaseret uddannelse og forskning i pesticid- og GMO-frit landbrug.

De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: TEUF: artikel 38 � ., 43, 114, 191, 192.1, 289, 291 og 294
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.
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