
FOIRM RÁITIS TACAÍOCHTA DON TIONSCNAMH Ó NA SAORÁNAIGH:(i) Comhréireacht maidir le Comhbheartas Tráchtála a áirithiú le Conarthaí an Aontais Eorpaigh agus comhlíonadh an dlí idirnáisiúnta a áirithiú

2. Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin Eorpaigh: ECI(2021)000008 3. Dáta tosaithe agus dáta deiridh na tréimhse bailiúcháin: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Seoladh gréasáin an tionscnaimh seo ar chlár an Choimisiúin Eorpaigh: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Teideal an tionscnaimh seo: Comhréireacht maidir le Comhbheartas Tráchtála a áirithiú le Conarthaí an Aontais Eorpaigh agus comhlíonadh an dlí idirnáisiúnta a áirithiú

6. Cuspóirí an tionscnaimh: Idirbhearta tráchtála le heintitis an Áititheora atá bunaithe nó ag feidhmiú i gcríocha faoi fhorghabháil, féachaimid leis na hidirbhearta sin a rialáil trí tháirgí de thionscnamh na gcríoch sin a shiarchoinneáil
ó theacht isteach i margadh an Aontais. Ina cháil mar Chaomhnóir na gConarthaí, ní mór don Choimisiún comhsheasmhacht le beartas an Aontais a áirithiú, mar aon le comhlíonadh ceart bunúsach agus an dlí idirnáisiúnta i ngach
réimse de dhlí an Aontais, an Comhbheartas Tráchtála ina measc. Ní mór dó gníomhartha dlí a mholadh bunaithe ar an gComhbheartas Tráchtála chun cosc a chur ar eintitis dhlíthiúla de chuid an Aontais táirgí a allmhairiú, táirgí a
allmhairiú ar de thionscnamh lonnaíochtaí neamhdhleathacha i gcríocha faoi fhorghabháil iad, agus táirgí a onnmhairiú chuig críocha den chineál sin, ar mhaithe le hionracas an mhargaidh inmheánaigh a chaomhnú agus deimhin a
dhéanamh de nach gcuidítear chun staideanna neamhdhleathacha mar sin a choinneáil ar bun. Dá bhrí sin, tugann an tionscnamh deis don Choimisiún togra maidir le gníomh dlí a chur isteach faoin gComhbheartas Tráchtála, ar
Comhbheartas ginearálta é nach ndírítear ar thír ar leith ná ar chríoch ar leith.

7. Ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála cláraithe: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Suíomh gréasáin an tionscnaimh seo (más ann dó):

LE COMHLÁNÚ AG NA SÍNITHEOIRÍ I gCEANNLITREACHA - Tá gach réimse ar an bhfoirm seo éigeantach.
“Deimhním leis seo go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo ceart agus nár thacaigh mé leis an tionscnamh seo cheana.”

CÉADAINMNEACHA IOMLÁNA SLOINNTE ÁIT CHÓNAITHE
(sráid, uimhir, cód poist, cathair, tír)

DÁTA
BREITHE

DÁTA SÍNIÚ

1. Gach sínitheoir ar an bhfoirm seo, is saoránach é de chuid: Éire

(i) Clófar an fhoirm ar bhileog amháin. Féadfaidh grúpa d'eagraithe bileog dhéthaobhach a úsáid. Úsáidfear cód arna chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach chun críche na ráitis tacaíochta a bailíodh i bhfoirm páipéir a uaslódáil go dtí an lárchóras bailithe ar líne.

Ráiteas príobháideachais:I gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí), ní úsáidfear do chuid sonraí pearsanta a sholáthróidh tú ar an bhfoirm seo ach amháin chun tacú leis an tionscnamh agus cuirfear ar fáil iad do na húdaráis náisiúnta inniúla iad chun críche fíorú agus deimhniú amháin. Tá tú i dteideal a iarraidh ar
ghrúpa d'eagraithe an tionscnaimh seo rochtain a fháil ar do chuid sonraí pearsanta, mar aon leis na sonraí sin a cheartú, a scriosadh agus a bpróiseáil a shrianadh.Déanfaidh grúpa d'eagraithe do chuid sonraí a stóráil ar feadh tréimhse uasta coinneála de1 mhí amháin tar éis an tionscnamh a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh nó 21 mhí tar éis thús na
tréimhse bailiúcháin, cibé acu is túisce. Féadfar iad a choinneáil níos faide ná na teorainneacha ama sin i gcás imeachtaí riaracháin nó dlí, is é sin ar feadh 1 mhí amháin ar a mhéad tar éis na himeachtaí sin a thabhairt i gcrích.Gan dochar d'aon réiteach riaracháin ná breithiúnach eile, beidh an ceart agat gearán a thaisceadh le húdarás cosanta sonraí am ar bith, go
háirithe sa Bhallstát ina bhfuil gnáthchónaí ort, san ionad oibre nó in áit an tsáraithe a líomhnaítear, má mheasann tú go ndearnadh do shonraí a phróiseáil go neamhdhleathach.Is é ionadaí ghrúpa d'eagraithe an tionscnaimh nó, de réir mar is iomchuí, an t-eintiteas dlíthiúil a chruthaigh siad, an rialaitheoir de réir bhrí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí
agus is féidir teagmháil a dhéanamh trí na sonraí a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm seo.Tá sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí (más ann dó) ar fáil ar shuíomh gréasáin an tionscnaimh seo i gclár an Choimisiúin Eorpaigh, dá bhforáiltear i bpointe 4 den bhfoirm seo.Is féidir teacht ar shonraí teagmhála an údaráis náisiúnta a gheobhaidh agus a phróiseálfaidh do
shonraí pearsanta agus sonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta cosanta sonraí anseo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ga.


