Europos piliečių iniciatyvai:
SAUGOKIME BITES IR ŪKININKUS!

LT

Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka
DALYKAS:
Siekdami apsaugoti bites ir žmonių sveikatą raginame Komisiją pasiūlyti teisės aktų, kuriais būtų laipsniškai iki 2035 m. uždrausta naudoti sintetinius pesticidus,
atkurta biologinė įvairovė ir padėta ūkininkams prisitaikyti prie permainų.

PAGRINDINIAI TIKSLAI:
Laipsniškai atsisakyti sintetinių pesticidų naudojimo ES žemės ūkyje: 80 proc. pavojingiausių uždrausti ne vėliau kaip iki 2030 m., o visus likusius – ne vėliau kaip
iki 2035 m.; žemės ūkio vietovėse būtų atkurtos gamtinės ekosistemos, kad ūkininkavimas taptų biologinės įvairovės atsikūrimo ramsčiu; žemės ūkis būtų pertvarkytas taip, kad pirmenybė būtų teikiama smulkiajam, įvairiam ir tvariam ūkininkavimui, būtų padedama sparčiai augti agroekologiniam ir ekologiniam ūkininkavimui
ir ūkininkams būtų sudarytos sąlygos vykdyti nepriklausomus mokymus ir mokslinius tyrimus, kaip ūkininkauti be pesticidų ir GMO.

IDĖMIS
MIS RA IEJI !
O
I
S
O
I
DIDŽ
ŠANT
PASIRA
PILDO

Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai:
SESV 38 ir tolesni str., SESV 43 str., SESV 114 str., SESV 191 str., SESV 192 str. 1 dalis, SESV 289 str., SESV 291 str. ir SESV 294 str.
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai dar nesu pritaręs.
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Privatumo pareiškimas. Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos
organizatorių leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą. Jūsų duomenis organizatoriai saugos ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos arba vieną mėnesį nuo tos iniciatyvos pateikimo Komisijai dienos, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną savaitę nuo to proceso baigimo dienos. Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje
yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Piliečių iniciatyvos organizatoriai yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais
duomenimis. Duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys Europos Komisijos registre pateikti šios iniciatyvos interneto adresu, kuris nurodytas šioje formoje. Jūsų asmens duomenis gausiančios ir tvarkysiančios kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai
duomenys pateikti adresu http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lt • Europos Komisijos registracijos Nr.: ECI(2019)000016 • Registracijos data: 30/09/2019 • Europos Komisijos registre užregistruotos šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/
ongoing/details/2019/000016 • Registruotų atstovų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Kitų registruotų organizatorių vardai ir pavardės: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON
DELSO, Constantin DOBRESCU • Šios pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė: www.savebeesandfarmers.eu

Siųskite sąrašus atgal į: Lietuvos bitininkų profesionalų Asociacija Austėja • Pavilnionių g. 53-10 • Vilnius LT-12144 • Lithuania

