
FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:(i) Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional

2. Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2021)000008 3. Data începerii și data încheierii perioadei de colectare: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Titlul inițiativei: Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional

6. Obiectivele inițiativei: Dorim reglementarea tranzacțiilor comerciale cu entități ale ocupantului care își au sediul sau care își desfășoară activitatea în teritoriile ocupate prin interzicerea intrării pe piața UE a produselor originare din
respectivele teritorii. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia trebuie să asigure coerența politicii Uniunii și respectarea drepturilor fundamentale și a dreptului internațional în toate domeniile dreptului UE, inclusiv în domeniul
PCC. Aceasta trebuie să propună acte juridice bazate pe politica comercială comună pentru a împiedica entitățile juridice din UE să importe produse care provin din așezări ilegale de pe teritoriile ocupate și să exporte produse
către astfel de teritorii, pentru a menține integritatea pieței interne și pentru a nu ajuta sau a nu sprijini menținerea unor astfel de situații ilegale. Prin urmare, inițiativa invită Comisia să prezinte o propunere de act juridic în cadrul
politicii comerciale comune care are un caracter general și care nu vizează o anumită țară sau un anumit teritoriu.

7. Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Site-ul internet al inițiativei (dacă este cazul):

DE COMPLETAT CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI: - Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din prezentul formular.
„Certific prin prezenta că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această inițiativă.”

Pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur, a se vedea site-ul internet al Comisiei Europene privind inițiativa cetățenească europeană.

PRENUMELE COMPLETE NUMELE DE FAMILIE NUMĂRUL PERSONAL DE IDENTIFICARE
/ NUMĂRUL DOCUMENTULUI DE

IDENTIFICARE PERSONAL

TIPUL NUMĂRULUI SAU DOCUMENTULUI
DE IDENTIFICARE PERSONAL

DATE SEMNĂTURA

1. Toți semnatarii prezentului formular sunt cetățeni ai următoarelor state: România

(i) Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Grupul de organizatori poate utiliza ambele părți ale filei. În scopul încărcării declarațiilor de susținere colectate pe hârtie în sistemul centralizat de colectare online, trebuie utilizat un cod pus la dispoziție de către Comisia Europeană.

Declarație de confidențialitate:În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita
grupului de organizatori ai acestei inițiative accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.Datele dumneavoastră vor fi stocate de către grupul de organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni de la
începutul perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac
administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.Reprezentantul
grupului de organizatori ai inițiativei sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită de acesta este operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și poate fi contactat utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei
inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro.


