
PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:(i) ES Līgumiem un starptautiskajām tiesībām atbilstīgas kopējās tirdzniecības politikas nodrošināšana

2. Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2021)000008 3. Vākšanas posma sākumdatums un beigu datums: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Šīs iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Iniciatīvas nosaukums: ES Līgumiem un starptautiskajām tiesībām atbilstīgas kopējās tirdzniecības politikas nodrošināšana

6. Iniciatīvas mērķi: Mēs prasām, lai tiktu regulēti komercdarījumi ar okupanta uzņēmumiem, kas atrodas vai darbojas okupētajās teritorijās, un mērķis ir nepieļaut, ka ražojumi ar izcelsmi šajās teritorijās, tiek ievesti ES tirgū.
Komisijai kā Līgumu izpildes uzraudzītājai ir jānodrošina Savienības politikas saskaņotība un atbilstība pamattiesībām un starptautiskajām tiesībām visās ES tiesību jomās, arī kopējās tirdzniecības politikas jomā. Tai jāierosina
tiesību akti, kuru pamatā ir kopējā tirdzniecības politika un kuru mērķis ir nepieļaut, ka ES juridiskās personas importē ražojumus, kuru izcelsme ir nelikumīgās kolonijās okupētajās teritorijās, vai eksportē ražojumus uz šādām
teritorijām. Ar šiem tiesību aktiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabāta iekšējā tirgus integritāte un netiek atbalstītas šādas nelikumīgas situācijas. Tādējādi iniciatīva aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar
kopējo tirdzniecības politiku, kam ir vispārējs raksturs un kas nav vērsts uz konkrētu valsti vai teritoriju.

7. Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Šīs iniciatīvas tīmekļvietne (ja tāda ir):

DRUKĀTIEM BURTIEM AIZPILDA PARAKSTĪTĀJI: - Obligāti jāaizpilda visas šīs veidlapas ailes.
“Ar šo apliecinu, ka informācija, ko sniedzu šajā veidlapā, ir pareiza un ka vēl neesmu atbalstījis šo iniciatīvu.”

Skatīt Eiropas Komisijas Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļvietni attiecībā uz personas kodiem/personu apliecinošu dokumentu numuriem, no kuriem ir jānorāda viens.

VISI VĀRDI UZVĀRDI PERSONAS KODS DATUMS PARAKSTS

1. Visi šīs veidlapas parakstītāji ir norādītās dalībvalsts pilsoņi: Latvija

(i) Veidlapu drukā uz vienas lapas. Organizatoru grupa var izmantot divpusēju lapu. Lai centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā augšupielādētu paziņojumus par atbalstu, kuri savākti papīra formātā, izmanto kodu, ko piešķīrusi Eiropas Komisija.

Paziņojums par privātumu:Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) šajā veidlapā sniegtie jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoru grupai nodrošināt piekļuvi jūsu personas
datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.Jūsu datus organizatoru grupa glabās maksimālo glabāšanas laikposmu, proti, vienu mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijai vai 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma – atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem laikposmiem administratīvā vai tiesas procesa gadījumā
uz laiku, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc minētā procesa pabeigšanas dienas.Neskarot tiesību aizsardzību administratīvā kārtā vai tiesā, jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir
apstrādāti nelikumīgi.Iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai attiecīgā gadījumā tās izveidotā juridiskā persona ir datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, un ar to var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto kontaktinformāciju.Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šīs veidlapas 4. punktā norādītajā šīs
iniciatīvas tīmekļa adresē Eiropas Komisijas reģistrā.Ar tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kas saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var iepazīties: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.


