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Počtu prohlášení o podpoře, 
který je nutný k tomu, aby 
mohla Evropská komise v 
záležitosti dále jednat, se 
dosud podařilo dosáhnout 
čtyřem evropským 
občanským iniciativám. 
Buď vedly k přijetí nových 
právních předpisů, nebo 
měly jiný užitečný výsledek. 
Organizátorům všech 
se podařilo vytvořit sítě 
příznivců, kteří se o dané 
problematiky zajímají, a 
zvýšit o nich povědomí mezi 
občany i tvůrci politik.

 CÍL 
Právní předpisy EU, podle 
kterých mají vlády států 
povinnost zajistit všem 
občanům dostatek pitné 

vody a vyhovující hygienické 
podmínky

 ZÁJEM VEŘEJNOSTI 
1 659 543 signatářů z  
25 členských států EU

 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

Evropská komise:

• se zavázala 
zintenzivnit úsilí směřující k plné 
implementaci právních předpisů 
EU týkajících se pitné vody;

•  přijala návrh na revizi směrnice 
o pitné vodě, která členským 
státům ukládá povinnost 
zlepšit přístup k vodě a zajistit 
přístup k ní zranitelným a 
marginalizovaným skupinám;

•  uznala vodu a hygienická zařízení 
jako jednu z hlavních prioritních 
oblastí rozvojové spolupráce a 
prosadila, aby všeobecný přístup 
k pitné vodě a hygienickým 
zařízením zůstal zařazen jako 
jeden z cílů udržitelného rozvoje  
v rámci Agendy OSN 2030;  

•  přispěla k zahrnutí výslovného 
odkazu na právo občanů na vodu 
a hygienická zařízení v rámci 
zásady 20 evropského pilíře 
sociálních práv – „Přístup  
k základním službám“; 

•  a další.

  Tato vůbec první 
zkouška celoevropské 
demokracie vycházející 
z potřeb občanů by 
měla lidem v Evropě i 
v rozvojových zemích 
zajistit lepší kvalitu 
vody a hygienické 
infrastruktury a větší 
transparentnost v této 
oblasti.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
místopředseda Evropské komise – 19. března 2014

 Right2Water
 Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita! 
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Počtu prohlášení o podpoře, 
který je nutný k tomu, aby 
mohla Evropská komise v 
záležitosti dále jednat, se 
dosud podařilo dosáhnout 
čtyřem evropským 
občanským iniciativám. 
Buď vedly k přijetí nových 
právních předpisů, nebo 
měly jiný užitečný výsledek. 
Organizátorům všech 
se podařilo vytvořit sítě 
příznivců, kteří se o dané 
problematiky zajímají, a 
zvýšit o nich povědomí mezi 
občany i tvůrci politik.

 CÍL 

Právní předpisy týkající 
se ochrany lidských 
bytostí od okamžiku 
početí v oblastech 

spadajících do působnosti  
Evropské unie

 ZÁJEM VEŘEJNOSTI 

1 721 626 signatářů z  
28 členských států EU

 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

Evropská komise 
rozhodla, že v návaznosti 
na tuto iniciativu 
legislativní návrh 

nepředloží, a to z těchto důvodů: 

•  projekty EU se musí řídit právními 
předpisy země, ve které se 
výzkum provádí;

•  všechny projekty EU musí být 
vědecky validovány a podléhají 
přísnému etickému přezkumu;

•  prostředky EU se nesmí používat 
k derivaci nových linií kmenových 
buněk ani k výzkumu, při kterém 
dochází ke zničení embrya.

  Této občanské iniciativě 
a požadavkům, které 
vznesla, jsme věnovali 
náležitou pozornost. 
Komise bude při výzkumu 
financovaném EU i nadále 
uplatňovat přísná etická 
pravidla a omezení, 
včetně toho, že nebudeme 
financovat ničení embryí.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINNOVÁ
komisařka pro výzkum, inovace a vědu –  
28. května 2014

Jeden z nás

květen 
2012  

iniciativa  
zaregistrována

únor 
2014 

iniciativa 
předložena Komisi 

květen 
2014 

oficiální 
odpověď  
Komise 

duben 
2014 

veřejné slyšení  
v Evropském  
parlamentu 

Evropská občanská iniciativa
váš nástroj k utváření evropské politiky

CHOPTE 
SE INICIATIVY

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

© Evropská unie, [2019] Opětovné použití obsahu je povoleno pod podmínkou  
uvedení zdroje. Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise  
upravuje rozhodnutí 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).

EVROPSK Á UNIE ISBN 978-92-76-12247-0 – DOI 10.2792/695967

KA-04-19-660-CS-N

https://europa.eu/citizens-initiative


•  
Evropská 
občanská 
iniciativa 

  I na vašem 
      názoru 
           záleží

Počtu prohlášení o podpoře, 
který je nutný k tomu, aby 
mohla Evropská komise v 
záležitosti dále jednat, se 
dosud podařilo dosáhnout 
čtyřem evropským 
občanským iniciativám. 
Buď vedly k přijetí nových 
právních předpisů, nebo 
měly jiný užitečný výsledek. 
Organizátorům všech 
se podařilo vytvořit sítě 
příznivců, kteří se o dané 
problematiky zajímají, a 
zvýšit o nich povědomí mezi 
občany i tvůrci politik.

 CÍL 

Evropský právní rámec 
zaměřený na postupné 
ukončování pokusů na 
zvířatech

 ZÁJEM VEŘEJNOSTI 

 1 173 130 signatářů z  
26 členských států EU  
membres de l’UE

 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

Evropská komise:  

• uznala, že je třeba 
urychlit pokrok při 

nahrazování, omezování a 
zdokonalování zkoušek na 
zvířatech zavázala se, že větší 
měrou podpoří rozvoj a validaci 
alternativních metod; 

•  uspořádala konferenci o tom, 
jak využívat výsledky špičkové 
biomedicíny a dalších oborů při 
vývoji alternativních metod, které 
pokusy na zvířatech nahradí. 

  Konečným cílem 
právních předpisů EU je 
ukončit všechny zkoušky 
na zvířatech. V reakci na 
tuto občanskou iniciativu 
Evropská komise nyní 
přijímá řadu opatření, 
která umožní rychlejší 
pokrok při zavádění a 
využívání alternativních 
přístupů.  

KARMENU VELLA
komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti 
a rybolov – 3. června 2015
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Počtu prohlášení o podpoře, 
který je nutný k tomu, aby 
mohla Evropská komise v 
záležitosti dále jednat, se 
dosud podařilo dosáhnout 
čtyřem evropským 
občanským iniciativám. 
Buď vedly k přijetí nových 
právních předpisů, nebo 
měly jiný užitečný výsledek. 
Organizátorům všech 
se podařilo vytvořit sítě 
příznivců, kteří se o dané 
problematiky zajímají, a 
zvýšit o nich povědomí mezi 
občany i tvůrci politik.

 CÍL 

Zakázat herbicidy na bázi 
glyfosátu, přepracovat 
postupy schvalování 
pesticidů a stanovit 

povinné cíle k omezení používání 
pesticidů v celé EU

 ZÁJEM VEŘEJNOSTI 

1 070 865 z 22 členských 
států EU

 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

Evropská komise:

• přijala návrh týkající 
se transparentnosti a 

udržitelnosti hodnocení rizika

ze strany EU v potravinovém 
řetězci, který byl přijat Evropským 
parlamentem a Radou v červnu 
2019; nové právní předpisy 
začnou platit na jaře 2021;

•  oznámila opatření směřující k 
tomu, aby byl proces povolování, 
omezování a zákazu používání 
pesticidů transparentnější, a 
to se zaměřením na provádění 
směrnice o udržitelném používání 
pesticidů.

  Velice mě těší, že více 
než milion občanů EU již 
investovalo svůj čas, aby 
se mohlo přímo zabývat 
otázkami, na kterých 
jim záleží. Komise jim 
naslouchá a nyní jednat 
bude. Do toho, jak se 
v této oblasti přijímají 
rozhodnutí, je třeba vnést 
větší transparentnost.  

FRANS TIMMERMANS
první místopředseda Evropské komise –  
12. prosince 2017
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