ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА:1
Безусловен Базов Доход (ББД) – Изследване на възможността за еманципирани социални условия на живот в ЕС
1.Всички поддръжници, включени в настоящия формуляр, разполагат с личен идентификационен номер, издаден от: БЪЛГАРИЯ

Вижте част В от приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011 за личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, който трябва да бъде посочен.
2.Регистрационен номер в Европейската комисия: ECI(2013)000001

3.Дата на регистрация: 14/01/2013
4.Уеб адрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001
5.Надслов на предложената гражданска инициатива: Безусловен Базов Доход (ББД) – Изследване на възможността за еманципирани социални условия на живот в ЕС
6.Предмет: Запитване към Комисията с цел насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки (според чл. 156 от ДФЕС) за проучване на Безусловния Базов Доход (ББД) като инструмент за подобряване
на съответните им системи за социална политика.
7.Основни цели: В дългосрочен план, целта е да се предостави на всеки човек в ЕС безусловното право като индивид, да може да посрещне своите материални потребности, да се осигури достоен живот, както е
посочено от договорите на ЕС и да се даде възможност на участието му в обществото чрез въвеждането на ББД. В краткосрочен план, от ЕС следва да се насърчават инициативи като "пилотни изследвания" , (чл.
156 от ДФЕС) и разглеждането на различни модели на ББД (резолюция на ЕП 2010/2039 (INI) § 44).

8.Имена и адреси за електронна поща на регистрираните лица за контакт: Klaus SAMBOR (aon.914008712@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)
9.Имена на другите регистрирани организатори: Stanislas JOURDAN, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER
10.Уебсайт на предложената гражданска инициатива (ако има такъв): http://www.basicincomeinitiative.eu/
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ - Ако не е посочено друго, всички полета в настоящия формуляр са задължителни.
С настоящото удостоверявам, че данните, предоставени в настоящия формуляр, са верни и че подкрепям настоящата предложена гражданска инициатива за първи път.
ПЪЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

1
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ФАМИЛНИ ИМЕНА включително
БАЩИНО ИМЕ

ГРАЖДАНСТВО

ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
НОМЕР

ДАТА И ПОДПИС1

Формулярът трябва да бъде разпечатан на един лист. Организаторите могат да използват двете страни на листа.
Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава по електронен път чрез система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011.

Поверителност на личните данни: в съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни личните данни, посочени в
настоящия формуляр, ще бъдат предоставени само на компетентните органи с цел проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за предложената гражданска инициатива (вж. член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива), и, ако е необходимо, обработени допълнително за целите на административно или съдебно производство, свързано с предложената гражданска инициатива (вж. член 12 от Регламент (ЕС) № 211/2011). Данните не
могат да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни. Всички изявления за подкрепа ще бъдат унищожени най-късно 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива или, в случай на

