
PAZIŅOJUMA PAR ATBALSTU VEIDLAPA ŠĀDAI EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVAI:(i) Stop Finning – Stop the trade ((“Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību”))

2. Eiropas Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2020)000001 3. Vākšanas posma sākumdatums un beigu datums: 31/01/2020 - 31/01/2021

4. Šīs iniciatīvas tīmekļa adrese Eiropas Komisijas reģistrā: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2020/000001

5. Iniciatīvas nosaukums: Stop Finning – Stop the trade ((“Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību”))

6. Iniciatīvas mērķi: Lai gan atdalīt haizivju spuras uz ES kuģiem un ES ūdeņos ir aizliegts un haizivis jāizkrauj ar neatdalītām spurām, ES ir viena no lielākajām haizivju spuru eksportētājām un svarīgs starptautiskās haizivju spuru
tirdzniecības tranzīta punkts.
ES ir nozīmīga dalībniece haizivju izmantošanā, un, tā kā inspekcijas jūrā tiek veiktas reti, spuras ES joprojām tiek nelikumīgi paturētas, pārkrautas vai izkrautas.
Mūsu mērķis ir izbeigt haizivju spuru tirdzniecību ES, tai skaitā haizivju spuru importu, eksportu un tranzītu, izņemot neatdalītas haizivju spuras.
Tā kā haizivju spuru atdalīšana neļauj efektīvi saglabāt haizivju resursus, mēs prasām paplašināt REGULAS (ES) Nr. 605/2013 darbības jomu, to attiecinot arī uz haizivju spuru tirdzniecību, un tādēļ prasām, lai Komisija izstrādā
jaunu regulu, ar ko jēdzienu “neatdalītas spuras” attiecinātu uz visu haizivju un raju tirdzniecību ES.

7. Reģistrēto kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un e-pasta adreses: Nils KLUGER (n.kluger@sharkproject.org), Alexander Hendrik CORNELISSEN (alex@seashepherdglobal.org)

8. Šīs iniciatīvas tīmekļvietne (ja tāda ir): www.stop-finning.eu

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.


