
STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:(i) Se till att den gemensamma handelspolitiken är i överensstämmelse med EU-fördragen och förenlig med internationell rätt

2. Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2021)000008 3. Datum för insamlingsperiodens början och slut: 2022/02/20 - 2023/02/20

4. Det föreslagna initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Initiativets titel: Se till att den gemensamma handelspolitiken är i överensstämmelse med EU-fördragen och förenlig med internationell rätt

6. Initiativets mål: Ämnet för det föreslagna medborgarinitiativet är följande: ”Reglering av kommersiella transaktioner med ockupationsmaktens enheter baserade på eller med verksamhet i de ockuperade områdena genom att
förbjuda införsel till EU-marknaden av produkter därifrån.” I egenskap av fördragens väktare måste kommissionen se till att EU:s politik är konsekvent och förenlig med de grundläggande rättigheterna och internationell rätt på alla
EU-lagstiftningens områden, även den gemensamma handelspolitiken. Den måste lägga förslag på rättsakter baserade på den gemensamma handelspolitiken som hindrar EU-bolag från att både importera produkter med ursprung
i olagliga bosättningar på ockuperade områden och exportera till sådana områden i syfte att bevara den inre marknadens integritet och varken stödja eller bistå vidmakthållandet av sådana olagliga situationer. Initiativet uppmanar
därför kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt inom ramen för den gemensamma handelspolitiken som är av allmän karaktär och inte är inriktad på något specifikt land eller område.

7. De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Webbplats för initiativet (om en sådan finns):

IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Alla fält på detta formulär är obligatoriska.
”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat på detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta initiativ en gång.”

Se Europeiska kommissionens webbplats för medborgarinitiativet för information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges.

SAMTLIGA FÖRNAMN EFTERNAMN UNDERSKRIFTDATUMPERSONLIGT ID-NUMMER

1. Alla undertecknare på detta formulär är medborgare i: Sverige

(i) Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Gruppen av organisatörer får använda ett blad med text på båda sidorna. En kod tillhandahållen av Europeiska kommissionen ska användas för uppladdning till det centrala internetbaserade insamlingssystemet av stödförklaringar som samlats in på papper.

Meddelande om behandling av personuppgifter:I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att
gruppen av organisatörer av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.Gruppen av organisatörer kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag
som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett
klagomål  till  en  dataskyddsmyndighet,  särskilt  i  den  medlemsstat  där  du  har  din  hemvist  eller  din  arbetsplats  eller  där  det  påstådda  intrånget  begicks.Företrädaren  för  gruppen  av  organisatörer  för  initiativet,  eller  i  förekommande  fall  den  rättsliga  enhet  som  har  bildats  för  att  förvalta  det,  är  personuppgiftsansvariga  i  den  mening  som  avses  i  den  allmänna
dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär.Kontaktuppgifter till  dataskyddsombudet (om ett  sådant finns) finns på initiativets webbadress i  Europeiskakommissionens register,  enligt  punkt 4 i  detta formulär.Kontaktuppgifter till  den nationella myndighet som kommer att  ta emot och behandla dina personuppgifter samt
kontaktuppgifter till  de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sv.


