
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:(i) A közös kereskedelempolitika összhangja az uniós szerződésekkel és a nemzetközi joggal

2. Nyilvántartási szám az Európai Bizottságnál: ECI(2021)000008 3. A gyűjtési időszak kezdő- és zárónapja: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. A kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. A kezdeményezés címe: A közös kereskedelempolitika összhangja az uniós szerződésekkel és a nemzetközi joggal

6. A kezdeményezés célkitűzései: Célunk a megszállók megszállt területeken letelepedett vagy ott működő szervezeteivel folytatott kereskedelmi ügyletek szabályozása az onnan származó termékek uniós piacra való belépésének
megakadályozásával. A Bizottságnak a Szerződések őreként az uniós jog minden területén, így a közös kereskedelempolitika tekintetében is biztosítania kell az uniós politika következetes összhangját az alapvető jogokkal és a
nemzetközi joggal. Annak érdekében, hogy megőrizze a belső piac integritását, és ne segítse elő vagy támogassa jogszerűtlen helyzetek fenntartását, javaslatot kell tennie jogi aktusokra a közös kereskedelempolitika részeként
annak megakadályozása érdekében, hogy uniós jogalanyok a megszállt területekről származó termékeket importáljanak, vagy oda exportáljanak. A kezdeményezés ezért felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be a közös
kereskedelempolitika keretében egy olyan jogi aktusra irányuló javaslatot, amely általános jellegű és nem egy adott országra vagy területre irányul.

7. A nyilvántartásba vett kapcsolattartó személyek neve és e-mail-címe: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. A kezdeményezés weboldala (ha van ilyen):

AZ ALÁÍRÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: - E formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.
„Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a kezdeményezést eddig még nem támogattam.”

Lásd az Európai Bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalán azon személyazonosító számokat/személyi azonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni.
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1. E formanyomtatvány minden aláírója a következő tagállam állampolgára: Magyarország

(i) A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezői csoport használhat mindkét oldalon nyomtatott lapot is. A nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok központi online gyűjtési rendszerbe történő feltöltése céljából az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott kódot kell használni.

Adatvédelmi nyilatkozat:Az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön ezen kezdeményezés szervezői csoportjától
kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását.Az Ön adatait a szervezői csoport a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolják, attól függően, hogy melyik következik be
korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.A kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.Az
adatvédelmi  tisztviselő  (ha  van  ilyen)  elérhetőségei  hozzáférhetők  e  kezdeményezésnek  az  Európai  Bizottság  nyilvántartásában  szereplő  internetes  oldalán,  az  e  formanyomtatvány  4.  pontjában  megadottak  szerint.Az  Ön személyes  adatait  fogadó  és  kezelő  nemzeti  hatóságok  elérhetőségei,  valamint  a  nemzeti  adatvédelmi  hatóságok  kapcsolattartási  adatai
megtalálhatók  az  alábbi  címen:  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu.


