Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh:
SÁBHÁILIMIS NA BEACHA AGUS NA FEIRMEOIRÍ!
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I dtreo talmhaíocht neamhdhíobhálach do bheacha i gcomhair comhshaol folláin
ÁBHAR:
Le sláinte beach agus daoine a chosaint, iarraimid ar an gCoimisiún gníomhartha dlí a mholadh le lotnaidicídí sintéiseacha a chéimniú amach faoi 2035, le bithéagsúlacht a athbhunú agus tacú le feirmeoirí le linn an aistrithe.

PRÍOMHCHUSPÓIRÍ:
80% de lotnaidicídí sintéiseacha i dtalmhaíocht an AE a chéimniú amach faoi 2030, ag tosú leis na cinn is guaisí, le bheith saor ó ábhar shintéiseach faoi 2035;
éiceachórais nádúrtha a athbhunú i gceantair thalmhaíochta le gur bealach í an fheirmeoireacht chun an bhithéagsúlacht a aisghabháil. an talmhaíocht a athchóiriú
trí thosaíocht a thabhairt don fheirmeoireacht mhionscála, ilchineálach agus inmharthana, tacú le méadú tapa ar chleachtas agrai-éiceolaíoch agus orgánach,
traenáil agus taighde a chumasú maidir le feirmeoireacht atá saor ó lotnaidicíd agus OGM atá neamhspleách agus bunaithe ar fheirmeoirí.
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Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: A.38 et seq.CFAE,A.43 CFAE,A. 114 CFAE,A. 191 CFAE,A. 192.1 CFAE,A. 289 CFAE,A.291 CFAE,A. 294 CFAE
Deimhním leis seo go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo ceart agus nár thacaigh mé leis an tionscnamh beartaithe seo ó na saoránaigh cheana féin.
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Ráiteas príobháideachais: I gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, ní úsáidfear na sonraí pearsanta a sholáthróidh tú ar an bhfoirm seo ach amháin chun tacú leis an tionscnamh agus cuirfear ar fáil do na húdaráis náisiúnta inniúla iad chun críche fíorú agus deimhniú amháin. Tá tú i dteideal rochtain ar do
shonraí pearsanta a iarraidh ar eagraithe an tionscnaimh seo, mar aon leis na sonraí sin a cheartú, a scriosadh agus a bpróiseáil a shrianadh. Déanfaidh na heagraithe do shonraí a stóráil ar feadh 18 mí ar a mhéad, tar éis dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh, nó mí amháin tar éis an tionscnamh sin a thíolacadh
don Choimisiún, cibé acu is túisce. Féadfar iad a choinneáil níos faide ná na teorainneacha ama sin i gcás imeachtaí riaracháin nó dlí, is é sin ar feadh seachtain amháin ar a mhéad tar éis na himeachtaí sin a thabhairt i gcrích. Gan dochar d'aon réiteach riaracháin ná breithiúnach eile, beidh an ceart agat gearán a chur faoi bhráid údarás
cosanta sonraí am ar bith, go háirithe sa Bhallstát ina bhfuil gnáthchónaí ort, san ionad oibre nó in áit an tsáraithe a líomhnaítear, má mheasann tú go ndearnadh do shonraí a phróiseáil go neamhdhleathach. Is iad eagraithe an tionscnaimh ó na saoránaigh na rialaitheoirí de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, agus
tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil ar an bhfoirm seo. Tá sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí (más ann dó) ar fáil ar láithreán gréasáin an tionscnaimh seo i gclár an Choimisiúin Eorpaigh, mar atá ar an bhfoirm seo. Is féidir teacht ar shonraí teagmhála an údaráis náisiúnta a gheobhaidh agus a phróiseálfaidh do shonraí pearsanta
agus sonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta cosanta sonraí anseo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ga • Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin Eorpaigh: ECI(2019)000016 • Dáta clárúcháin: 30/09/2019 • Seoladh gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh ar chlár an Choimisiúin Eorpaigh:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála cláraithe: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Ainmneacha na n-eagraithe cláraithe eile: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Láithreán gréasáin an tionscnaimh bheartaithe seo ó na saoránaigh: www.savebeesandfarmers.eu

Seol na liostaí ar ais go: ECI Save Bees and Farmers • Schwanthaler Straße 81 • 80336 München • An Ghearmáin

