
 

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:1 

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

2.Registrační číslo Evropské komise ECI(2018)000004 3.Datum registrace: 11/09/2018 
4.Internetová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004 
5.Název této navrhované občanské iniciativy: End the Cage Age 

6.Předmět: Stovky milionů hospodářských zvířat jsou v EU chovány v klecích. Jsou tak po většinu svého života vystavena velkému utrpení. Vyzýváme Evropskou komisi, aby toto nehumánní zacházení se zvířaty zastavila. 

7.Hlavní cíle: Klece způsobují utrpení obrovskému počtu hospodářských zvířat ročně. Jejich využívání je kruté a také zbytečné, protože systémy bezklecového chovu poskytující zvířatům lepší životní podmínky jsou ekonomicky 
životaschopné. 
Vyzýváme proto Komisi, aby navrhla právní předpis zakazující používání: 
• klecí pro nosnice, králíky, kuřice, plemenné brojlery, plemenné nosnice, 
křepelky, kachny a husy; 
• porodních kotců pro prasnice;  
• individuálních kotců pro březí prasnice tam, kde nejsou ještě zakázány; 
• individuálních kotců pro telata tam, kde nejsou ještě zakázány 
8.Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org) 
9.Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA 
10.Internetová stránka této navrhované občanské iniciativy (pokud existuje): 

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 PODPIS2 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 pro organizátory navrhované iniciativy zpřístupněny příslušným orgánům 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 soudního 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 právního řízení, nejpozději jeden týden po dni jeho ukončení. 
 

Vyplněný formulář zašlete na adresu: CIWF ČR, P. O. BOX 106, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika 

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


