
EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:(i) Tagada ühise kaubanduspoliitika vastavus ELi aluslepingutele ja kooskõla rahvusvahelise õigusega

2. Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2021)000008 3. Kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäev: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Algatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Algatuse pealkiri: Tagada ühise kaubanduspoliitika vastavus ELi aluslepingutele ja kooskõla rahvusvahelise õigusega

6. Algatuse eesmärgid: Soovime reguleerida okupeeritud territooriumidel asuvate või tegutsevate okupandi üksustega tehtavaid kaubandustehinguid ja hoida ära sealt pärinevate toodete jõudmise ELi turule. Komisjon kui
aluslepingute täitmise järelevalvaja peab tagama, et liidu poliitika oleks põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega kooskõlas kõigis ELi õiguse valdkondades, sealhulgas ühise kaubanduspoliitika alal. Ta peab esitama ühisel
kaubanduspoliitikal põhinevad õigusaktide ettepanekud, et takistada ELi juriidilisi isikuid importimast tooteid, mis on pärit okupeeritud territooriumidel olevatest ebaseaduslikest asundustest, ja tooteid sellistele territooriumidele
eksportimast, et säilitada siseturu terviklus ning mitte aidata kaasa sellise ebaseadusliku olukorra säilitamisele. Algatuses kutsutakse seega komisjoni üles esitama ühise kaubanduspoliitika raames õigusakti ettepanekut, mis on
üldist laadi ega ole suunatud konkreetsele territooriumile.

7. Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Algatuse veebisait (kui see on olemas):

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud.
„Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust algatust varem toetanud.“

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbrit (millest üks tuleb esitada) vt Euroopa kodanikualgatuse jaoks Euroopa Komisjoni loodud veebisaiti.

TÄIELIK EESNIMI PEREKONNANIMI ISIKUKOOD KUUPÄEV ALLKIRI

1. Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi kodanikud: Eesti

(i) Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajate rühm võib trükkida lehe mõlemale poolele. Paberil kogutud toetusavalduste veebipõhisesse toetusavalduste kogumise kesksüsteemi üleslaadimiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni antud koodi.

Avaldus  isikuandmete  puutumatuse  kohta:Vastavalt  määrusele  (EL)  2016/679  (isikuandmete  kaitse  üldmäärus)  kasutatakse  teie  isikuandmeid,  mis  on  sellel  vormil  esitatud,  üksnes  algatuse  toetamiseks  ja  need  tehakse  pädevatele  riiklikele  asutustele  kättesaadavaks  ainult  kontrollimiseks  ja  tõendamiseks.  Teil  on  õigus  taotleda  algatuse  korraldajate  rühmalt
juurdepääsu  oma isikuandmetele,  nende andmete  parandamist,  kustutamist  ja  nende töötlemisele  piirangute  seadmist.Korraldajate  rühm säilitab  teie  andmeid  maksimaalse  säilitamisaja  jooksul,  mis  on  üks  kuu  pärast  algatuse  esitamist  Euroopa Komisjonile  või  21  kuud pärast  kogumisperioodi  algust,  olenevalt  sellest,  kumb kuupäev  on  varasem.  Haldus-  või
kohtumenetluse korral  võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt  üks kuu pärast  menetluse lõppu.Ilma et  see piiraks muude halduslike või  õiguslike kaitsevahendite kohaldamist,  on teil  õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele,  eelkõige liikmesriigis,  kus on teie alaline elukoht,  töökoht  või  väidetava rikkumise toimumiskoht,  kui  leiate,  et  teie andmeid on
töödeldud õigusvastaselt.Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse
vormi punktis 4 esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni registris.Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.


