FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE APOIO À INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA
Rendimento Básico Incondicional (RBI) - Explorar um caminho em direção a condições emancipatórias de bem-estar na UE
1.Todos os subscritores do presente formulário são titulares de números de identificação pessoal/números de documentos de identificação pessoal de PORTUGAL

Ver na parte C do Anexo III do Regulamento (UE) n.º 211/2011 os números de identificação pessoal/números de documentos de identificação pessoal que devem ser comunicados.
2.Número de registo atribuído pela Comissão Europeia: ECI(2013)000001

3.Data de registo: 14/01/2013
4.Endereço eletrónico da proposta de iniciativa de cidadania no registo da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001
5.Título da proposta de iniciativa de cidadania: Rendimento Básico Incondicional (RBI) - Explorar um caminho em direção a condições emancipatórias de bem-estar na UE
6.Objeto: Pedir à Comissão para incentivar a cooperação entre os Estados-Membros (de acordo com o artigo 156º do TFUE) com o objectivo de explorar o Rendimento Básico Incondicional (RBI) como uma ferramenta para
melhorar os seus respetivos sistemas de segurança social.
7.Objetivos principais: No longo prazo, o objetivo é oferecer a cada pessoa na UE o direito incondicional, enquanto indivíduo, a ter as suas necessidades materiais satisfeitas para garantir uma vida digna, como afirmam os
Tratados da UE, e para capacitar a participação na sociedade apoiada pela introdução do RBI. No curto prazo, iniciativas como "estudos-piloto" (Art 156º do TFUE) e o exame de diferentes modelos do RBI (resolução do PE
2010/2039 (INI) § 44) deveriam ser promovidas pela União Europeia.

8.Nomes dos organizadores: Stanislas JOURDAN, Klaus SAMBOR, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER, Ronald BLASCHKE
9.Nomes e endereços eletrónicos das pessoas de contacto: Klaus SAMBOR (aon.914008712@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)
10.Sítio Internet da proposta de iniciativa de cidadania (se existir): http://www.basicincomeinitiative.eu/
A PREENCHER PELOS SUBSCRITORES: - Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.
«Certifico que as informações prestadas no presente formulário são corretas e que dei o meu apoio a esta proposta de iniciativa de cidadania uma única vez.»
NOMES PRÓPRIOS COMPLETOS

1

APELIDOS

DATA
DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
PESSOAL/
TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO
DE IDENTIFICAÇÃO

DATA E ASSINATURA 1

A assinatura não é obrigatória se o formulário for apresentado por via eletrónica sem assinatura eletrónica

Declaração de privaciade: Nos termos do artigo 10.º da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, os dados pessoais constantes
do presente formulário só serão fornecidos às autoridades competentes para fins de verificação e de certificação do número de declarações de apoio válidas recebidas para a presente proposta de iniciativa de cidadania [ver artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, relativo à iniciativa de cidadania] e, se necessário, serão posteriormente tratados para efeitos de processos administrativos ou judiciais relacionados com a iniciativa de cidadania proposta [ver artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 211/2011]. Os referidos dados não
podem ser utilizados para quaisquer outros fins. As pessoas em causa têm o direito de aceder aos seus dados pessoais. Todas as declarações de apoio serão destruídas no prazo máximo de 18 meses após a data de registo da iniciativa de cidadania proposta ou, em caso de processos administrativos e
judiciais, o mais tardar uma semana após a data de conclusão dos referidos processos.

