PODEPIŠTE PETICI
Řekněte NE krutému kosmetickému průmyslu
Evropská unie se v roce 2013 chystala osvobodit od veškeré kosmetiky testované na zvířatech. Nicméně úředníci nyní zvažují prodloužení
tohoto termínu. Toto se děje i navzdory masivnímu odporu veřejnosti k testování kosmetiky na zvířatech a existujícímu zákazu testování
kosmetiky na zvířatech v rámci Evropské unie. Připojte se k nám a řekněte NE krutému kosmetickému průmyslu v Evropě.
My, níže podepsaní, nechceme, aby byla v Evropské unii dostupná kosmetika, která by byla nově testována na zvířatech. Testování kosmetiky na zvířatech
je kruté a zbytečné. Žádáme Evropský parlament, aby dodržel lhůtu zákazu, která byla stanovená na rok 2013, jak je uvedeno v sedmém dodatku Směrnice
o kosmetice. Veřejné mínění je z etických důvodů proti testování kosmetiky na zvířatech a není zde ani veřejná touha po nových, v Evropské unii
dostupných, kosmetických prostředcích, které by byly po roce 2013 testovány na zvířatech. Žádáme Evropský parlament, aby naslouchal převážné většině
evropských občanů a hlasoval proti odložení tohoto zákazu.

Podpisem souhlasím s tím, že moje osobní údaje mohou být poskytnuty Evropskému parlamentu
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Vyplněný formulář vraťte na adresu: Svoboda zvířat, Mozartova 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, nebo na www.eceae.org vyhledejte člena ECEAE ve své zemi a kontaktujte ho. Děkujeme
vám, že jste podepsali naši petici. Vaše údaje budou shromážděny a uchovány ECEAE. * Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete dostávat aktuální informace o této petici, kampani ECEAE týkající se
kosmetiky nebo novinky z členské organizace ECEAE ve Vaší zemi. ** Zaškrtněte toto políčko, pokud souhlasíte s tím, aby ECEAE poskytla jiným, podobně smýšlejícím organizacím, vaše kontaktní
údaje.

