EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA:
ZACHRAŇME VČELY I FARMÁŘE!

CZ

Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí
TÉMA:
V zájmu ochrany zdraví včel a lidského zdraví vyzýváme Komisi, aby navrhla právní akty s cílem ukončit do roku 2035 používání syntetických pesticidů, obnovit
biologickou rozmanitost a podpořit zemědělce v procesu transformace.
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Omezit do roku 2030 používání syntetických pesticidů v zemědělství EU o 80 %, a to počínaje nejnebezpečnějšími látkami, abychom se do roku 2035 zbavili syntetických pesticidů zcela; obnovit přírodní ekosystémy v zemědělských oblastech, aby se zemědělství stalo zdrojem obnovy biologické rozmanitosti; reformovat
zemědělství upřednostňováním drobného, rozmanitého a udržitelného zemědělství, podporou rychlého rozšiřování agroekologických a ekologických postupů a
umožněním nezávislého odborného vzdělávání za účasti zemědělců a výzkumu v oblasti pesticidů a zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů.
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Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření:
Článek 38 a následující články SFEU, článek 43 SFEU, článek 114 SFEU, článek 191 SFEU, čl. 192 odst. 1 SFEU, článek 289 SFEU, článek 291 SFEU, článek 294 SFEU.
„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto navrhovanou občanskou iniciativu nepodpořil/a.“
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Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od organizátorů této iniciativy požadovat přístup k
Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i omezení jejich zpracování. Vaše údaje budou u organizátorů uchovávány po dobu nejvýše 18 měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy nebo nejvýše do jednoho měsíce po předložení této iniciativy Komisi, podle toho, co nastane dříve. V případě správního nebo
soudního řízení mohou být uchovávány i po vypršení těchto lhůt, a to po dobu maximálně jednoho týdne po datu jeho ukončení. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu
práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Organizátoři občanské iniciativy jsou správci údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a mohou být kontaktováni na základě informací uvedených v tomto formuláři. Kontaktní údaje pověřence pro
ochranu osobních údajů (pokud existuje) jsou k dispozici na internetové stránce iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v tomto formuláři. Kontaktní údaje příslušného vnitrostátního orgánu, který bude osobní údaje přijímat a zpracovávat, jakož i kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs • Registrační číslo Evropské komise: ECI(2019)000016 • Datum registrace: 30/09/2019 • Internetová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Jméno,
příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
• Internetová stránka této navrhované občanské iniciativy: www.savebeesandfarmers.eu

Seznamy zašlete zpět na adresu: PSNV-CZ • Hlavní 99 • 753 56 Opatovice • Czechia

