
 

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:1 
NEW DEAL 4 EUROPE - PRO EVROPSKÝ SPECIÁLNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST 

1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA 

2.Registrační číslo Evropské komise: ECI(2014)000002 3.Datum registrace: 07/03/2014 
4.Webová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002 
5.Název této navrhované občanské iniciativy: NEW DEAL 4 EUROPE - PRO EVROPSKÝ SPECIÁLNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST 
6.Předmět: Plán veřejných investic pomoci Evropě dostat se ven z krize díky rozvoji znalostní společnosti a vytváření nových pracovních míst zvláště pro mladé. 

7.Hlavní cíle: • speciální program veřejných investic Evropské unie pro produkci a financování Evropských veřejných statků (obnovitelná energie, výzkum a inovace, infrastrukturní sítě, eklogické zemědělství, ochrana prostředí a 
kulturního dědictví); 
• vytvoření zvláštního evropského Solidárního fondu pro vytváření pracovních příležitostí zejména pro mladé; 
• zvyšování vlastních zdrojů Evropského rozpočtu přes daň z finančních transakcí a uhlíkovou daň. 

8.Jméno, příjmení a elektronické adresy kontaktních osob: Fausto DURANTE (eci@newdeal4europe.eu), Philippe GROSJEAN (philippe.grosjean@skynet.be) 
9.Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS 
10.Webová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): www.newdeal4europe.eu 

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY: - Veškeré údaje na tomto formuláři jsou povinné, pokud není stanoveno jinak. 
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto navrhovanou občanskou iniciativu nepodpořil/a. 

Informace o osobních identifikačních číslech / číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete v části C přílohy III nařízení (EU) č. 211/2011. 

JMÉNO/JMÉNA DATUM A PODPIS1 PŘÍJMENÍ TYP A ČÍSLO OSOBNÍHO 
DOKLADU 

STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

1 Formulář je vytištěn na jednom listu. Organizátoři mohou použít oboustranný list. 

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny 
příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativy (viz článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za 
účelem správního či trestního řízení týkajícího se této navrhované občanské iniciativy (viz článek 12 nařízení (EU) č. 211/2011). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Subjekty údajů jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechna prohlášení o podpoře budou zničena do 
osmnácti měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy nebo, v případě správního či trestního řízení, nejpozději jeden týden po dni jeho ukončení. 

2 Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky prostřednictvím online systému sběru podle článku 6 nařízení (EU) č. 211/2011. 


