FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:(i) Sikring af, at den fælles handelspolitik er i overensstemmelse med EU-traktaterne og overholder international ret
1. Alle underskriverne i denne formular er statsborgere i: Danmark

2. Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2021)000008

3. Start- og slutdato for indsamlingsperioden: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008
5. Dette initiativs titel: Sikring af, at den fælles handelspolitik er i overensstemmelse med EU-traktaterne og overholder international ret
6. Initiativets formål: Vi ønsker at regulere kommercielle transaktioner med enheder, der tilhører en besættelsesmagt, og som er etableret eller har aktiviteter i besatte områder, ved at forhindre produkter med oprindelse i disse
områder i at komme ind på EU's marked. Kommissionen skal som traktaternes vogter sikre, at Unionens politik er konsekvent, og at alle områder af EU-retten, herunder den fælles handelspolitik, overholder de grundlæggende
rettigheder og international ret. Den skal foreslå retsakter baseret på den fælles handelspolitik med henblik på at forhindre retlige EU-enheder i at importere produkter med oprindelse i ulovlige bosættelser i besatte områder og
eksportere til sådanne områder med det formål at bevare det indre markeds integritet og undgå at yde støtte til eller bidrage til opretholdelsen af sådanne ulovlige forhold. Initiativet opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et
forslag til en retsakt inden for rammerne af den fælles handelspolitik, som er af generel karakter og ikke er rettet mod et bestemt land eller territorium.

7. Navne og e-mailadresser på registrerede kontaktpersoner: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Eventuelt websted for dette initiativ:
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Alle felter i denne formular skal udfyldes.
»Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette initiativ«
FULDE FORNAVNE

(i)

EFTERNAVNE

BOPÆL
(gade, nr., postnr., by, land)

FØDSELSDATO

DATO

UNDERSKRIFT

Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagergruppen kan bruge et dobbeltsidet ark. Med henblik på upload af de støttetilkendegivelser, som er indsamlet i papirform, til det centrale onlineindsamlingssystem anvendes en kode, som stilles til rådighed af Europa-Kommissionen.

Erklæring om databeskyttelse:I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst i denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente nationale myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at
anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.Dine oplysninger opbevares af initiativtagergruppen i en periode på højst en måned efter indgivelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af
indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning.Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed,
navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt.Repræsentanten for initiativtagergruppen til initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, er dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den
generelle forordning om databeskyttelse, og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.Eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register som angivet i punkt 4 i denne formular.Kontaktoplysningerne på den nationale myndighed, som modtager og behandler
dine personoplysninger, og kontaktoplysninger på de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=da.

