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Eiropas pilsoņu iniciatīvai:
GLĀBIET BITES UN LAUKSAIMNIEKUS!
Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi

LV

DRUKĀTIEM BURTIEM 

AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI !

PRIEKŠLIKUMA BŪTĪBA JEB PRIEKŠMETS:
Lai aizsargātu bites un cilvēku veselību, mēs aicinām Komisiju ierosināt tiesību aktus nolūkā līdz 2035. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu, 
atjaunot bioloģisko daudzveidību un atbalstīt lauksaimniekus pārejas posmā.

GALVENIE MĒRĶI:
Līdz 2030. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu ES lauksaimniecībā par 80 %, sākot ar visbīstamākajām vielām, un līdz 2035. gadam 
pilnībā atbrīvoties no sintētiskajiem pesticīdiem; atjaunot dabiskās ekosistēmas lauksaimniecības platībās, lai lauksaimniecība kļūtu par bioloģiskās daudzveidības 
atjaunošanās vektoru; veikt lauksaimniecības reformu, par prioritāti izvirzot maza apjoma, daudzveidīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību, atbalstot strauju 
agroekoloģiskās un bioloģiskās lauksaimniecības prakses pieaugumu un nodrošinot neatkarīgu, uz lauksaimniekiem balstītu apmācību un pētniecību pesticīdu un 
ĢMO nesaturošas lauksaimniecības jomā.

Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu:
LESD 38. pants un tālākie panti, LESD 43. pants, LESD 114. pants, LESD 191. pants, LESD 192. panta 1. punkts, LESD 289. pants un LESD 291. pants, LESD 294. pants.
Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka neesmu jau atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu.

Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jūsu personas dati šajā veidlapā tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifi kācijas un sertifi kācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoriem piekļuvi sa-
viem personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Organizatori jūsu datus glabās ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas datuma vai vienu mēnesi pēc minētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem 
minētajiem laikposmiem administratīvu vai juridisku procedūru gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu nedēļu pēc minēto procedūru pabeigšanas datuma. Neskarot jebkādus citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu 
pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi. Pilsoņu iniciatīvas organizatori ir datu pārziņi Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē, un ar viņiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto informāciju. Datu aizsardzības speciālista 
kontaktinformācija ir pieejama šajā veidlapā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas reģistrā. Tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kura saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var skatīt: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv
• Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000016 • Reģistrācijas datums: 30/09/2019 • Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: 
Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Pārējo reģistrēto organizatoru vārdi, uzvārdi: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Šīs ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne: 
www.savebeesandfarmers.eu

Lūdzu, sūtiet sarakstus atpakaļ uz: Ekodizaina kompetences centrs • Elizabetes iela 8-4 • Rīga, LV-1010 • Latvija


