
FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV1

Mama, otec a  deti – európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a  rodiny 

1. Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO

2. Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2015)000006                                                                                                3. Dátum registrácie: 11/12/2015

4. Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000006

5. Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Mama, otec a  deti – európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a  rodiny 

6. Predmet iniciatívy: Horizontálne uplatniteľná legislatíva, ktorá definuje význam manželstva a  rodiny v  rámci práva EÚ: manželstvo je zväzok muža a  ženy a  rodina je založená na manželstve a/alebo  pôvode.

7. Hlavné ciele:  Rastúca rozdrobenosť pojmov „rodina“, „manželstvo“ spôsobuje EÚ problémy. Legislatíva EÚ odkazuje na oba pojmy, no ich význam je čím ďalej tým nejasnejší, a  v  rôznych smerniciach EÚ sú uvedené 
odlišné definície. Predkladaná iniciatíva navrhuje nápravu tejto situácie prijatím celoeurópskej definície oboch pojmov, ktorá bude v  súlade s  právnymi predpismi všetkých členských štátov. V  súlade s  článkom  9 Charty 
základných práv v  plnej miere rešpektuje právomoc každého členského štátu prijímať právne predpisy týkajúce sa manželstva a  rodiny.

8. Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Edit FRIVALDSZKY (mumdadandkids@yahoo.com), Roger KISKA (mumdadandkids@yahoo.com)

9. Mená ďalších registrovaných organizátorov: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI

10. Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov: www.mumdadandkids.eu

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.
Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.

ÚPLNÉ MENO/MENÁ PRIEZVISKÁ 
TRVALÝ POBYT

(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)
DÁTUM 

A 
MIESTO NARODENIA

ŠTÁTNA 
PRÍSLUŠNOSŤ

DÁTUM A PODPIS2

1 Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.
2 Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje poskytnuté na tomto formulári pre organizátorov navrhovanej iniciatívy budú sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu platných vyhlásení o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov [pozri
článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov] a ak je to potrebné, budú ďalej spracúvané na účel správneho alebo súdneho konania v súvislosti s navrhovanou iniciatívou občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18
mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

Poslat' spät' na adresu: JUDr. Anton Chromík, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 

RODNÉ PRIEZVISKO

JÁN ŠIKOVNÝ NEVÄDZOVÁ, 12, 800 00, NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM, SLOVENSKO

0 1 0 1 1 9 7 4
BRATISLAVA

SLOVENSKÁ 0 6 0 9 2 0 1 6ŠIKOVNÝ

ANNA ŠIKOVNÁ MELÍKOVÁ
1 2 0 8 1 9 7 7

KOŠICE
SLOVENSKÁ

0 6 0 9 2 0 1 6

— Postup pre
-
-
-
-
-
-

VZOR - MUŽ

VZOR - ŽENA

SPRÁVNE VYPÍSANIE petičného hárku —
použiť IBA VEĽKÉ TLAČENÉ PÍSMENÁ 
NEPOUŽÍVAŤ ŽIADNE SKRATKY(napr. v názvoch ulíc, miest alebo krajiny) 
RODNÉ PRIEZVISKO
NEPOUŽÍVAŤ OPAKOVACIE ZNAMIENKO
V adrese UVIESŤ KRAJINU
ŠTÁTNU PRÍSLUŠNOSŤ uviesť “SLOVENSKÁ” (nie skratku) 

(nie skratku) 

vypĺňajú AJ MUŽI

NAD VÁHOM, SLOVENSKO
NEVÄDZOVÁ, 12, 800 00, NOVÉ MESTO

NEZABUDNITE SA 
NAKONIEC PODPÍSAŤ

“SLOVENSKO”

Prosíme odovzdať najneskôr do 10. novembra 2016. Ďakujeme.


