
OBRAZEC ZA IZJAVO O PODPORI EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI:(i) Zagotavljanje skladnosti skupne trgovinske politike s Pogodbama EU in mednarodnim pravom

2. Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2021)000008 3. Datuma začetka in konca obdobja zbiranja: 20/02/2022 - 20/02/2023

4. Spletni naslov te pobude v registru Evropske komisije: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000008

5. Naslov te pobude: Zagotavljanje skladnosti skupne trgovinske politike s Pogodbama EU in mednarodnim pravom

6. Cilji pobude: Prizadevamo si za pravno ureditev trgovinskih poslov z gospodarskimi subjekti okupatorja, ki imajo sedež ali poslujejo na zasedenih ozemljih, in sicer predlaga, da se izdelkom s poreklom s teh ozemelj prepreči
vstop na trg EU. Komisija je kot varuhinja Pogodb dolžna zagotoviti doslednost politike Unije ter skladnost s temeljnimi pravicami in mednarodnim pravom na vseh področjih prava EU, vključno s skupno trgovinsko politiko.
Predlagati mora pravne ukrepe na podlagi skupne trgovinske politike, ki bi pravnim osebam EU preprečili tako uvoz izdelkov s poreklom iz nezakonitih naselbin na zasedenih ozemljih kot tudi izvoz na takšna ozemlja, da bi EU
ohranila integriteto notranjega trga in preprečila pomoč vzdrževanju takšnih nezakonitih razmer. Pobuda zato poziva Komisijo, naj predloži predlog pravnega akta v okviru skupne trgovinske politike, ki je splošne narave in se ne
nanaša na določeno državo ali ozemlje.

7. Imeni in elektronska naslova prijavljenih kontaktnih oseb: Tom MOERENHOUT (tom@stoptradewithsettlements.org), Giovanni FASSINA (giovanni.fassina.it@gmail.com)

8. Spletno mesto te pobude (če obstaja):

IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI - Vsa polja na tem obrazcu so obvezna.
„Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te pobude še nisem podprl.“

Za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov, od katerih je treba eno navesti, glej spletno mesto Evropske komisije za evropsko državljansko pobudo.

VSA IMENA PRIIMKI OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA DATUM PODPIS

1. Vsi podpisniki tega obrazca so državljani: Slovenija

(i) Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Skupina organizatorjev lahko uporabi obojestranski tisk. Za namen nalaganja izjav o podpori, zbranih v papirni obliki, v centralni sistem spletnega zbiranja se uporabi koda, ki jo da na voljo Evropska komisija.

Izjava o varstvu osebnih podatkov:V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) bodo vaši osebni podatki, predloženi na tem obrazcu, uporabljeni le za podporo pobudi in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Od skupine organizatorjev te pobude imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih
podatkov, njihov popravek, izbris in omejitev njihove obdelave.Skupina organizatorjev bo vaše podatke hranila največ mesec dni po predložitvi pobude Evropski komisiji ali 21 mesecev od začetka obdobja zbiranja, kar nastopi prej. V primeru upravnih ali pravnih postopkov se lahko vaši podatki hranijo po izteku teh rokov, in sicer do največ mesec dni po datumu
zaključka teh postopkov.Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate brez poseganja v vsako drugo upravno ali sodno sredstvo pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.Predstavnik skupine organizatorjev pobude ali, kadar je
primerno,  pravna oseba,  ki  jo  je  ustanovil,  je  upravljavec  v  smislu  Splošne uredbe o  varstvu  podatkov,  s  katerim oziroma katero  lahko vzpostavite  stik  s  pomočjo  podatkov  na  tem obrazcu.Kontaktni  podatki  uradne osebe za  varstvo  podatkov  (če  obstaja)  so  na  voljo  na  spletnem mestu  te  pobude v  registru  Evropske komisije,  kot  je  navedeno v  točki  4  tega
obrazca.Kontaktni  podatki  nacionalnega organa,  ki  bo  vaše osebne podatke  prejel  in  obdelal,  in  kontaktni  podatki  nacionalnih  organov za  varstvo  podatkov  so  na  voljo  na:  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.


