FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY:(i) Zajištění souladu společné obchodní politiky se Smlouvami EU a s mezinárodním právem
1. Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou občany: Česká republika
Informace o osobních identifikačních číslech/číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete na internetových stránkách o evropské občanské iniciativy, které spravuje Evropská komise.

2. Registrační číslo přidělené Evropskou komisí: ECI(2021)000008

3. Datum začátku a konce období sběru: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Internetové stránky této iniciativy v registru Evropské komise: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008
5. Název iniciativy: Zajištění souladu společné obchodní politiky se Smlouvami EU a s mezinárodním právem
6. Cíle iniciativy: Cílem je regulovat obchodní transakce se subjekty náležícími okupantům usazenými nebo působícími na okupovaných územích odepřením vstupu odtamtud pocházejícím produktům na trh EU. Komise má jako
strážkyně smluv povinnost zajistit soulad politiky Unie a dodržování základních práv a mezinárodního práva ve všech oblastech práva EU, včetně společné obchodní politiky. Musí na základě společné obchodní politiky navrhnout
takové právní akty, které zabrání právním subjektům z EU dovážet produkty pocházející z nezákonných osad na okupovaných územích a vyvážet do takových území, aby byla zachována integrita vnitřního trhu a aby se trvání
takových protiprávních situací neposkytovala žádná pomoc ani podpora. Iniciativa proto vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního aktu v rámci společné obchodní politiky, který má obecnou povahu a nezaměřuje se na
konkrétní zemi nebo území.

7. Jména a e-mailové adresy registrovaných kontaktních osob: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Internetové stránky iniciativy (pokud existují):
VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY: - Všechna pole na tomto formuláři jsou povinná.
„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto iniciativu nepodpořil/a.“
JMÉNO/JMÉNA

(i)

PŘÍJMENÍ

ČÍSLO OSOBNÍHO DOKLADU

DRUH OSOBNÍHO DOKLADU

Datum

Podpis

Formulář se vytiskne na jednom listu. Skupina organizátorů může použít oboustranný list. Pro účely nahrání prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě do centrálního online systému sběru se použije kód poskytnutý Komisí.

Prohlášení o ochraně soukromí:V souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od skupiny organizátorů této iniciativy požadovat přístup ke
svým osobním údajům, opravu a vymazání Vašich osobních údajů a omezení jejich zpracování.Doba, po kterou bude skupina organizátoři uchovávat Vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc po předložení iniciativy Evropské komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle toho, co nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po
uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte,
že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.Zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo v příslušných případech, právní subjekt jí zřízený je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze jej kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li
jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v bodu 4 tohoto formuláře.Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který Vaše osobní údaje přijímá a zpracovává, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs

