
Pełne imię/imiona

Ulica, numer

Kod pocztowy

Obywatelstwo Osobisty numer identyfi kacyjny

Państwo

Nazwisko/nazwiska

Data i podpis

Miejscowość

Pełne imię/imiona

Ulica, numer

Kod pocztowy

Obywatelstwo Osobisty numer identyfi kacyjny

Państwo

Nazwisko/nazwiska

Data i podpis

Miejscowość

Pełne imię/imiona

Ulica, numer

Kod pocztowy

Obywatelstwo Osobisty numer identyfi kacyjny

Państwo

Nazwisko/nazwiska

Data i podpis

Miejscowość

Pełne imię/imiona

Ulica, numer

Kod pocztowy

Obywatelstwo Osobisty numer identyfi kacyjny

Państwo

Nazwisko/nazwiska

Data i podpis

Miejscowość

Oświadczenie o ochronie prywatności: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do wsparcia inicjatywy i udostępniane właściwym organom krajowym do celów weryfi kacji i certyfi kacji. Ma Pan/Pani prawo żądać od 
organizatorów tej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia i ograniczenia. Pana/Pani dane będą przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres wynoszący 18 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się w dniu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub jeden miesiąc 
po przedłożeniu inicjatywy Komisji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Mogą one być przechowywane poza tymi terminami w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż tydzień od daty zakończenia przedmiotowych postępowań. Bez uszczerbku dla innych środków 
administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane 
są przetwarzane niezgodnie z prawem. Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi kontaktować korzystając z danych zawartych w formularzu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są zgodnie z formularzem 
pod adresem internetowym inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej. Dane kontaktowe właściwego organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał dane osobowe, oraz dane krajowych organów ochrony danych dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pl.
• Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: ECI(2019)000016 • Data rejestracji: 30/09/2019 • Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejes-
trowanych osób wyznaczonych do kontaktu: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Imiona i nazwiska innych zarejestrowanych organizatorów: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Strona 
internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej: www.savebeesandfarmers.eu: www.savebeesandfarmers.eu

Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej:
RATUJMY PSZCZOŁY I ROLNIKÓW!
W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku

PL

WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE 

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

PRZEDMIOT:
Aby chronić pszczoły i zdrowie ludzi, wzywamy Komisję do przedłożenia projektów aktów prawnych dotyczących stopniowego wycofywania do 2035 r. syntetyc-
znych pestycydów w celu przywrócenia różnorodności biologicznej oraz wspierania rolników w okresie przejściowym.

GŁÓWNE CELE:
Stopniowe wycofywanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE, poczynając od najbardziej niebezpiecznych, tak by do 2030 r. zmniejszyć ich stosowanie o 
80 proc., a do 2035 r. wyeliminować je całkowicie; przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych, tak by rolnictwo stało się nośnikiem procesu 
odbudowy różnorodności biologicznej; reforma rolnictwa poprzez nadanie priorytetowego znaczenia drobnym, zróżnicowanym i zrównoważonym gospodarst-
wom rolnym, wspieranie szybkiego rozpowszechniania się praktyk agroekologicznych i organicznych oraz umożliwianie niezależnego szkolenia rolników i prowad-
zenia badań nad uprawami wolnymi od pestycydów i od organizmów zmodyfi kowanych genetycznie.

Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań:
Art. 38 i nast. TFUE, art. 43 TFUE, art. 114 TFUE, art. 191 TFUE, art. 192 ust.1 TFUE, art. 289 TFUE, art. 291 TFUE, art. 294 TFUE
Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem dotychczas poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

Prześlij listy z powrotem do: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach • ul. Ziemowita 1 / III p • 44-100 Gliwice • Polska


