DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV1:

DETAGE
EUROPÆISKE BORGERINITIATIV :
END THE CAGE
BEKÆMP BURENE
END THE
CAGE AGE
Emne
Animali in gabbia.
Flere hundrede
É ora dimillioner
dire basta husdyr holdes i bure det meste af deres liv, og det påfører dem
BURENE
storeBEKÆMP
lidelser. Vi opfordrer
Kommissionen til at sætte en stopper for denne umenneskelige
behandling
af
husdyr.
Mange millioner landbrugsdyr i EU lever i smertevoldende bure det meste af deres

liv. Vi opfordrer EU-Kommissionen til at stoppe den umenneskelige behandling af

Beskrivelse
landbrugsdyr.
Bure påfører hvert år et enormt stort antal husdyr lidelser. De er grusomme og unødvendige,
da systemer
uden bure
er et holdbart alternativ.
VIGTIGSTE
MÅLSÆTNINGER:

Kommissionen
opfordres
derfor
til at foreslå
der forbyder
anvendelsen
af:grusomme
Bure påfører
hvert år
et enormt
antallovgivning,
landbrugsdyr
store lidelser.
Bure er
og
unødvendige,
da
der
findes
burfrie
alternativer
med
bedre
dyrevelfærd.
bure til æglæggende høner, kaniner, hønniker, forældredyr til slagtekyllinger og æg-

læggende
høns, vagtler,
ænder
og gæs
Kommissionen
opfordres
derfor
til at fremsætte lovgivning, der forbyder brugen af:
farebokse til søer
Bure såfremt
i ægproduktionen,
til landbrugsopdræt
af kaniner og hønniker, til opdræt af
sobokse,
disse ikke allerede
er forbudt
slagtekyllingers og æglæggende høners forældredyr og til vagtler, ænder og gæs
individuelle kalvebokse, såfremt disse ikke allerede er forbudt
Løbe- og drægtighedsbokse til søer
Farebokse til søer, hvor det endnu ikke er forbudt
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante:
Isolerende enkeltbåse til spædkalve, hvor det endnu ikke er forbudt
Direktiv 98/58 om beskyttelse af dyr og direktiv 2008/120 om beskyttelse af svin – særligt
artikelFormularen
3, stk. udskrives
4.
på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.
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UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER
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

EFTERNAVNE

GADE, NR.

POSTNR.

BY

FØDSELSDATO OG FØDESTED

LAND

NATIONALITET

__/__/____
DATO OG UNDERSKRIFT 2

__/__/____

1

2
Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU)
nr. 211/2011.
Formularen
udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.
2
Det er FORTROLIGHEDSERKLÆRING:
ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen
sendes elektronisk
via etden
onlineindsamlingssystem,
jf. artikel 6 i forordning (EU)
I overensstemmelse
med
generelle databeskyttelsesforordning
vilnr.
de211/2011.
personoplysninger, der findes

FULDE FORNAVNE

EFTERNAVNE

1

på om
denne
formular, kun
blive brugt til støtte
forgenerelle
initiativet
og bliver
stillet til rådighed
for de kompetente
myndigheder
Erklæring
databeskyttelse:
I overensstemmelse
med den
forordning
om kun
databeskyttelse
vil de personoplysninger,
som dunationale
afgiver i denne
formuverifikation
og certificering.
Du stillet
har ret
tilkompetente
at bede dette
initiativs rådighed
arrangører
adgang
til, berigtigelse,
lar, kunmed
blive henblik
anvendt tilpåstøtte
for initiativet,
og de vil kun blive
til de
myndigheders
medom
henblik
på kontrol
og attestering.sletning samt
begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Dine data lagres af arrangørerne i en periode på maks. 18 måneder efter datoen
Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af oplysningerfor registreringen af det foreslåede borgerinitiativ eller en måned efter, at kommissionen har indsendt det pågældende initiativ, alt
nes behandling. Dine personoplysninger vil højst blive opbevaret af initiativtagerne i en periode på 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgeefter hvad der kommer først. De kan beholdes uden for disse frister i tilfælde af administrativ eller retlig behandling i højst en uge efter
rinitiativdatoen
eller i enfor
måned
efter indgivelsen af initiativet til Kommissionen, alt efter hvilken dato der kommer først. De kan i tilfælde af administrative eller retlige
denne procedures afslutning. Uden at det berører andre administrative eller retslige midler, har du på ethvert tidspunkt ret
procedurer
ud klage
over disse
frister
i højst en uge efter datoen for disse
afslutning.hvor
Udendu
at har
det berører
andrebopæl,
administrative
klageadgange
til atopbevares
indgive en
til en
databeskyttelsesmyndighed,
især iprocedurers
den medlemsstat,
sædvanlig
arbejdssted
eller sted
eller adgang
til retsmidler,
du til enhver tidhvis
ret du
til atmener,
indgive at
klage
til data
en databeskyttelsesmyndighed,
navnlig i den medlemsstat,
hvor
du har
dit sædvanlige
for den
påståedehar
overtrædelse,
dine
behandles ulovligt. Borgerinitiativets
arrangører
anses
som
dataansvarlige
opholdssted
eller arbejdssted,
eller hvor den
påståede overtrædelse har fundet
sted,
hvis
du finder, at
dine
oplysninger
behandles ulovligt.
Initiativtagerne
som defineret
i den generelle
databeskyttelsesforordning,
og de
kan
kontaktes
ved
hjælp
af oplysningerne
på denne
formular.tilDen
borgerinitiativet
er de dataansvarlige i den
betydning,
er fastlagt
i den generelle forordning
omwebstedet
databeskyttelse,
og kaninitiativ
kontaktes
ved hjælp af oplysningerdatabeskyttelsesansvarliges
(hvis
denne der
findes)
kontaktoplysninger
findes på
for dette
i Europa-Kommissionens
ne i denne
formular.
Deangivet
eventuelle
databeskyttelsesrådgiveren
er tilgængelige
dette initiativs
webadresse
register,
som
på kontaktoplysninger
denne formular. for
Kontaktoplysningerne
for den
nationalepå
myndighed,
der
modtageri Europa-Kommissionens
og behandler dine
register;personoplysninger,
adressen er angivet i og
denne
formular. Kontaktoplysningerne
for den nationale
myndighed, som modtager ogkan
behandler
personoplysninger, og
kontaktoplysningerne
hos de nationale
databeskyttelsesmyndigheder
findes dine
på: http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/data-protection.
• Alle underskriverne
i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for
personer
bosat
kontaktoplysninger
for de nationale databeskyttelsesmyndigheder
findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=da.
• Alle
underskrimedlemsstat,
hvoreller
de statsborgere
er statsborgere,
forudsat
at de
harfor
oplyst
deres nationale
om deres
DANMARK
verne i uden
denne for
formular
er bosiddende
i (for personer
bosat
uden
medlemsstat,
hvor de ermyndigheder
statsborgere, forudsat
at debopæl):
har oplyst
deres
• Registreringsnummer
i Europa-Kommissionen:
ECI(2018)xxxxxx.
• Registreringsdato:
xx/xx/2018. ••Det
foreslåede borgerinitiativs
nationale
myndigheder om deres bopæl):
DANMARK • Registreringsnummer
i Europa-Kommissionen:
ECI(2018)000004.
Registreringsdato:
11/09/2018. •
webadresse
i Europa-Kommissionens
register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/xxxxxx.
Det foreslåede
borgerinitiativs
webadresse i Europa-Kommissionens
register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004.
•
Navne
og
e-mail-adresser
på
registrerede
kontaktpersoner:
Léopoldine
Geneviève
Jacqueline
CHARBONNEAUX
(l.charbonneaux@
• Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Léopoldine Geneviève Jacqueline CHARBONNEAUX (l.charbonneaux@ciwf.fr), Olga KIKOU
ciwf.fr), Olga KIKOU
• Navne på de
øvrige registrerede
initiativtagere:
Jan-Hubert
Gerard
PaulSONKOVA,
Marie LAUGS,
(Olga.Kikou@ciwf.org)
• Navne(Olga.Kikou@ciwf.org)
på de øvrige registrerede initiativtagere:
Jan-Hubert
Gerard Paul Marie
LAUGS, Annamaria
PISAPIA,
Romana
Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA, Małgorzata Klaudia SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHAUFEN. • Eventuelt websted for forslaget til
Małgorzata Klaudia SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHAUFEN. • Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: http://www.endthecageage.eu

GADE, NR.

POSTNR.

BY

FØDSELSDATO OG FØDESTED

LAND

NATIONALITET

__/__/____
DATO OG UNDERSKRIFT 2

__/__/____
FULDE FORNAVNE

EFTERNAVNE

GADE, NR.

borgerinitiativ: http://www.endthecageage.eu

POSTNR.

BY

FØDSELSDATO OG FØDESTED

__/__/____
DATO OG UNDERSKRIFT 2

__/__/____
GØ

R EN

GØ

R EN EL SKEL
FORSK FOR

END THE
AGE

Send
til: Dyrenes
Venner
– Rørholmsvej
– 2970 Hørsholm
CAGE
Sende
tilbage
immediately
til:5 Name
of organisation & address.

It’s time to evolve

DK
DK

LAND

NATIONALITET

