
ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА:(i) Осигуряване на съответствие на общата търговска политика с Договорите на ЕС и с международното право

2. Регистрационен номер в Европейската комисия: ECI(2021)000008 3.  Начална и крайна дата на срока за събиране на изявления за подкрепа: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Уебадрес на инициативата в регистъра на Европейската комисия: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Наслов на инициативата: Осигуряване на съответствие на общата търговска политика с Договорите на ЕС и с международното право

6. Цели на инициативата: Нашето искане е за регулиране на търговските сделки със субекти на окупатора, които са установени или осъществяват дейност в окупираните територии, като не се допуска влизането на
пазара на ЕС на продукти с произход от там. Комисията, като пазител на Договорите, трябва да гарантира последователността на политиката на Съюза, както и спазването на основните права и международното
право във всички области на правото на ЕС, включително общата търговска политика. Тя трябва да предложи правни актове, за да не бъде позволено на правни субекти от ЕС да внасят продукти с произход от
незаконни селища в окупираните територии, както и да изнасят за тези територии, с цел да се запази целостта на вътрешния пазар и да не се подкрепя или подпомага запазването на тези незаконни ситуации. По
този начин инициативата приканва Комисията да представи предложение за правен акт в рамките на общата търговска политика, който е от общ характер и който не е насочен към конкретна държава или територия.

7. Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Уебсайт на инициативата (ако има такъв):

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ - Всички полета в този формуляр са задължителни.
„Декларирам, че информацията, предоставена от мен в този формуляр, е вярна и че подкрепям тази инициатива за първи път.“

Вж. уебсайта на Европейската комисия за европейската гражданска инициатива за личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, един от които трябва да бъде посочен.

ПЪЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА ФАМИЛНИ ИМЕНА ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА ПОДПИС

1. Всички поддръжници, включени в този формуляр, са граждани на: България

(i) Формулярът се отпечатва на един лист. Групата на организаторите може да използва двете страни на листа. За целите на качването на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се използва код, предоставен от Европейската комисия.

Декларация за поверителност:В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр, ще се използват единствено за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да
поискате от групата на организаторите на тази инициатива достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни. Вашите данни ще се съхраняват от групата на организаторите за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след
внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства, за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства. Без
да се засягат други административни или съдебни правни средства за защита, имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани
незаконосъобразно. Представителят на групата на организаторите на инициативата или, ако е приложимо, учреденото от нея юридическо лице е администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр. Информацията за връзка с
длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр. Информацията за връзка с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и информацията за връзка с националните органи за
защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg


