
EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:(i) Yhteinen kauppapolitiikka yhdenmukaiseksi EU:n perussopimusten ja kansainvälisen oikeuden kanssa

2. Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2021)000008 3. Tuenilmausten keruuajan alkamis- ja päättymispäivät: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Euroopan komission rekisterissä oleva aloitteen verkko-osoite: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Aloitteen nimi: Yhteinen kauppapolitiikka yhdenmukaiseksi EU:n perussopimusten ja kansainvälisen oikeuden kanssa

6. Aloitteen tavoitteet: Miehitetyillä alueilla toimivien tai tällaisille alueille sijoittautuneiden miehitysvaltion yritysten kanssa tapahtuvan kaupankäynnin säänteleminen estämällä tällaisilta alueilta peräisin olevien tuotteiden tulo EU:n
markkinoille. Perussopimusten valvojana komission on varmistettava unionin politiikan johdonmukaisuus ja perusoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen kaikilla EU:n lainsäädännön aloilla, mukaan lukien yhteisen
kauppapolitiikan alalla. Komission on ehdotettava yhteiseen kauppapolitiikkaan perustuvia säädöksiä, joilla estetään EU:n oikeushenkilöitä tuomasta miehitetyillä alueilla sijaitsevista laittomista siirtokunnista peräisin olevia tuotteita
sekä harjoittamasta vientiä tällaisille alueille, jotta säilytetään sisämarkkinoiden eheys ja estetään tällaisten laittomien tilanteiden säilyttämisen tukeminen tai edistäminen. Aloitteessa komissiota pyydetään siten esittämään ehdotus
yhteiseen kauppapolitiikkaan kuuluvaksi äädökseksi, joka on luonteeltaan yleinen eikä kohdistu mihinkään tiettyyn maahan tai alueeseen.

7. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Aloitteen (mahdollinen) verkkosivusto:

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Tämän lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia.
”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle aloitteelle.”

TÄYDELLISET ETUNIMET SUKUNIMET ASUINPAIKKA
(lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)

SYNTYMÄAIKA PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS

1. Kaikki tämän lomakkeen allekirjoittajat ovat seuraavan jäsenvaltion kansalaisia: Suomi

(i) Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Aloitteen järjestäjäryhmä voi käyttää myös kaksipuolista paperiarkkia. Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ladataan keskitettyyn verkossa toteutettavaan keruujärjestelmään käyttäen Euroopan komission antamaa koodia.

Tietosuojalauseke:Asetuksen (EU)  2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)  mukaisesti  tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja  käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen,  ja  tiedot  toimitetaan toimivaltaisille  kansallisille  viranomaisille  tuenilmausten  tarkastamiseksi  ja  vahvistamiseksi.  Teillä  on  oikeus  pyytää  tämän aloitteen järjestäjäryhmältä  pääsyä omiin
henkilötietoihinne,  kyseisten tietojen oikaisua ja  niiden poistamista  sekä niiden käsittelyn  rajoittamista.Järjestäjäryhmä säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä,  kun aloite  on toimitettu  Euroopan komissiolle,  tai  21 kuukautta  keruuajan alkamisesta  sen mukaan,  kumpi  näistä  ajankohdista  on aikaisempi.  Tietoja  voidaan säilyttää edellä  mainittuja
määräaikoja  pidempään hallinnollisia  tai  oikeudellisia  menettelyjä  varten.  Säilytysaika on tällöin  enintään kuukausi  siitä  päivästä,  jona mainituissa menettelyissä on tehty  lopullinen päätös.Teillä  on oikeus tehdä milloin  tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle  erityisesti  siinä jäsenvaltiossa,  jossa teillä  on vakinainen asuinpaikka tai  työpaikka taikka jossa väitetty
rikkominen  on  tapahtunut,  jos  katsotte,  että  tietojanne  on  käsitelty  lainvastaisesti,  sanotun  kuitenkaan  rajoittamatta  muita  hallinnollisia  muutoksenhakukeinoja  tai  oikeussuojakeinoja.Aloitteen  järjestäjäryhmän  edustaja  tai  tapauksen  mukaan  sen  perustama  oikeushenkilö  on  yleisessä  tietosuoja-asetuksessa  tarkoitettu  rekisterinpitäjä,  ja  kyseiseen  henkilöön  tai
oikeushenkilöön voi  ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja.Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty)  yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten
tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi.


