FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:1
Lad os reducere de lønmæssige og økonomiske forskelle, der splitter EU ad!
1.Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK
2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2017)000006
3.Registreringsdato: 22/05/2017
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000006
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Lad os reducere de lønmæssige og økonomiske forskelle, der splitter EU ad!
6.Emne: Retsakter, der tydeligt påviser EU's vilje til at fjerne lønuligheder medlemsstaterne imellem, og som med dette mål for øje muliggør en mere effektiv samhørighed blandt medlemsstaterne.
7.Vigtigste målsætninger: Som følge af betydelige lønforskelle bevæger strømmen af arbejdstagere sig udelukkende i én retning. Denne massive udvandring fører til, at ugunstigt stillede medlemsstater sakker endnu længere
bagud. Samtidig betragter de rige medlemsstater en massiv tilstrømning af arbejdstagere som en trussel mod deres interesser. EU er nødt til tydeligt at vise sin vilje til at fjerne de lønforskelle, der påvirker arbejdstageres frie
bevægelighed, og EU har behov for større samhørighed for at sikre sin overlevelse.

8.Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Márton GYÖNGYÖSI (gyongyosi.marton@parlament.hu), Jaak MADISON (jaak.madison@riigikogu.ee)
9.Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: http://wageunion.eu/
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.
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

1
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DATO OG UNDERSKRIFT2

Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.

Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.
Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som i denne formular afgives til initiativtagerne til initiativforslaget, kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og
attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De
registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning.

Når du er færdig, skal du returnere denne formular �l:
Márton Gyöngyösi
STATEMENT OF SUPPORT FORM FOR THE EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE
Villányi út 20/a.
H-1113 Budapest
Hungary

Ques�on:
info@wageunion.eu
www.wageunion.eu

