FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1
Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) – Explorarea posibilităţii de emancipare a condiţiilor de viaţă în UE
1.Toţi semnatarii din prezentul formular deţin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA

A se vedea partea C pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale care trebuie prezentate (unul singur).
2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2013)000001

3.Data înregistrării: 14/01/2013
4.Adresa de internet a propunerii de iniţiativă cetăţenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001
5.Titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească: Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) – Explorarea posibilităţii de emancipare a condiţiilor de viaţă în UE
6.Obiectul: Solicităm Comisiei Europene să încurajeze cooperarea între Statele Membre (potrivit Art 156 al TFEU) cu obiectivul de a explora Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) ca instrument de ameliorare a sistemelor
respective de securitate socială.
7.Obiectivele principale: Pe termen lung, obiectivul este de a oferi fiecărei persoane, în Uniunea Europeană, dreptul necondiţionat, individual de a avea satisfăcute nevoile materiale, astfel încât să se asigure o viaţă demnă, aşa
cum se descrie în tratatelele UE, iar oamenii să fie împuterniciţi să participe la viaţa socială, prin introducerea UBI. Pe termen scurt, iniţiative precum „studii-pilot” (Art 156 TFEU) şi examinarea unor modele diferite ale UBI
(Rezoluţia PE 2010/2039 (INI) §44) ar trebui să fie promovate la nivel UE.

8.Numele şi adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Klaus SAMBOR (aon.914008712@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)
9.Numele celorlalţi organizatori înregistraţi: Stanislas JOURDAN, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER
10.Pagina de internet a propunerii de iniţiativă cetăţenească (după caz): http://www.basicincomeinitiative.eu/
A SE COMPLETA CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI - Toate rubricile acestui formular sunt obligatorii, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.
Certific prin prezenta că informaţiile prezentate în acest formular sunt corecte şi că nu am mai susţinut anterior această propunere de iniţiativă cetăţenească.
PRENUMELE COMPLET

1
2

NUMELE

REŞEDINŢA
(strada, numărul, codul poştal, oraşul, ţara)

DATA
NAŞTERII

CETĂŢENIE

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE
PERSONAL /
TIPUL ŞI NUMĂRUL DE DOCUMENT
DE IDENTIFICARE PERSONAL

DATA ŞI SEMNĂTURA1

Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Organizatorii pot utiliza ambele părţi ale filei.
Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis electronic prin intermediul unui sistem de colectare astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

Declaraţie de confidenţialitate: În conformitate cu articolul 10 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, datele cu caracter personal
prezentate în acest formular vor fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor competente în scopul verificării şi atestării numărului de declaraţii de susţinere valabile primite pentru prezenta propunere de iniţiativă cetăţenească [a se vedea articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească] şi, dacă este necesar, vor fi prelucrate în scopul unor proceduri juridice sau administrative privind prezenta propunere de iniţiativă cetăţenească [a se vedea articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011]. Datele nu pot fi utilizate în niciun
alt scop. Persoanele vizate au dreptul să obţină acces la datele lor cu caracter personal. Toate declaraţiile de susţinere vor fi distruse în termen de 18 luni de la data înregistrării propunerii de iniţiativă cetăţenească sau, în cazul desfăşurării unor proceduri juridice sau administrative, în

