
 

TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:1 

NEWDEAL4EUROPE-  KÜLÖNLEGES EURÓPAI TERV LÉTREHOZATALA a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás ÉRDEKÉBEN 
1.E formanyomtatvány valamennyi aláírója a következő tagállam személyazonosító számával / személyazonosító okmányának számával rendelkezik: MAGYARORSZÁG 

2.Európai bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2014)000002 3.A nyilvántartásba vétel időpontja: 07/03/2014 
4.A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002 
5.A javasolt polgári kezdeményezés címe: NEWDEAL4EUROPE-  KÜLÖNLEGES EURÓPAI TERV LÉTREHOZATALA a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás ÉRDEKÉBEN 

6.Tárgy: Egy közcélú befektetési program megteremtése annak érdekében, hogy  Európa a tudásalapú társadalom fejlesztése, valamint  különösképpen a fiatalok számára létrehozandó új munkahelyek létrehozatala által 
kikerüljön a válságból. 

7.Fő célkitűzések: - egy speciális Európai Uniós közcélú befektetési program létrehozatala az európai közjavak előállítására és finanszírozására (megújuló energia, kutatás és innováció, infrastrukturális hálózatok, ökológiai 
mezőgazdaság, környezetvédelem, valamint a kulturális örökség védelme); 
- egy speciális Európai Szolidaritási Alap létrehozatala, kifejezetten a fiatalok számára létesítendő új munkahelyek finanszírozására; 
- az európai költségvetés saját bevételi forrásainak növelése a pénzügyi tranzakciós adó, és a szén-dioxid kibocsátási adó bevezetése által. 

8.A nyilvántartásba vett kapcsolattartók neve és e-mail címe: Fausto DURANTE (eci@newdeal4europe.eu), Philippe GROSJEAN (philippe.grosjean@skynet.be) 
9.A nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS 
10.A javasolt polgári kezdeményezés weboldala (ha van ilyen): www.newdeal4europe.eu 

AZ ALÁÍRÓKNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: - Eltérő rendelkezés hiányában e formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő. 

„Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt polgári kezdeményezést eddig még sohasem támogattam.” 

Lásd a 211/2011/EU rendelet III. mellékletének C. részében a személyazonosító számokat/személyazonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni. 

UTÓNÉV (UTÓNEVEK) TELJES FORMÁBAN DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS1 CSALÁDI NÉV/NEVEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM/ 
A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY 

TÍPUSA ÉS SZÁMA 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG 

1 A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezők használhatnak mindkét oldalon nyomtatott lapot is. 

Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkével összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat 

kizárólag e javasolt polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató nyilatkozatok számának ellenőrzése és igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani (lásd a polgári kezdeményezésekről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 8. cikkét), illetve adott esetben e javasolt polgári kezdeményezéssel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni (lásd a 211/2011/EU rendelet 12. cikkét). Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek jogukban áll hozzáférni személyes 

adataikhoz. Valamennyi támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének napjától számított 18 hónapon belül, vagy közigazgatási és jogi eljárás esetében, legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárultát követően. 

2 A formanyomtatvány aláírása nem kötelező, amennyiben azt a 211/2011/EU rendelet 6. cikkében említett online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be. 


