FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:1
Ubetinget basisindkomst (UBI) - udforskning af en vej til frigørende velfærdsvilkår i EU
1.Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK

2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2013)000001

3.Registreringsdato: 14/01/2013
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Ubetinget basisindkomst (UBI) - udforskning af en vej til frigørende velfærdsvilkår i EU
6.Emne: At bede Kommissionen om at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne (i henhold til artikel 156 i TEUF), idet der tages sigte på at udforske UBI som et redskab til at forbedre de respektive staters sociale
sikringsordninger.
7.Vigtigste målsætninger: I det lange løb er målet at tilbyde enhver borger i EU en ubetinget ret til som individ at få sine materielle behov opfyldt for at sikre et værdigt liv som angivet i EU-traktaterne og at styrke deltagelse i
samfundet gennem indførelse af UBI. På kort sigt bør initiativer såsom "pilot-studier" (artikel 156 i TEUF) og undersøgelse af forskellige modeller af UBI (EP beslutning 2010/2039 (INI) § 44) fremmes af EU.

8.Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Klaus SAMBOR (aon.914008712@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)
9.Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Stanislas JOURDAN, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: http://www.basicincomeinitiative.eu/
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.
Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ.
FULDE FORNAVNE

1
2
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BOPÆL
(gade, nr., postnr., by, land)

FØDSELSDATO OG
FØDESTED

NATIONALITET

DATO OG UNDERSKRIFT2

Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.
Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.

Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som
afgives i denne formular, kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar
2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De registrerede har ret til at få adgang til deres
personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning.

