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Eddig négy európai 
polgári kezdeményezés 
esetében gyűlt össze a 
megfelelő számú támogató 
nyilatkozat, amely ahhoz 
szükséges, hogy az Európai 
Bizottság foglalkozzon 
az adott témával. A 
kezdeményezések híveket 
toboroztak egy-egy ügynek, 
és felhívták rá a lakosság 
és a politikai döntéshozók 
figyelmét. A Bizottság ezen 
túlmenően egyes esetekben 
jogalkotási javaslatot is 
előterjesztett.

 CÉLKITŰZÉS 
Uniós jogszabály 
kötelezze a tagállamokat 
arra, hogy elegendő 
tiszta ivóvizet és 

megfelelő higiénés körülményeket 
biztosítsanak a lakosságnak

 TÁMOGATÓK 
1 659 543 aláíró 25  
uniós tagállamból 
 

 EREDMÉNYEK 
Az Európai Bizottság:

• kötelezettséget 
vállalt, hogy fokozza az 
ivóvízre vonatkozó uniós 

jogszabályok teljes körű érvényre 
juttatására irányuló erőfeszítéseit;

•  javaslatot fogadott el az 
ivóvízirányelv felülvizsgálatára, 
amelynek értelmében a 

tagállamoknak javítaniuk kell 
az ivóvízhez való hozzáférést 
területükön, kiváltképp a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő és 
marginalizált csoportok számára;

•  elismerte, hogy a víz és a 
megfelelő higiénés körülmények 
a fejlesztési együttműködés 
egyik fontos területe, és hogy a 
vízhez és a megfelelő higiénés 
körülményekhez való egyetemes 
hozzáférés biztosítása továbbra 
is a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó ENSZ-menetrendben 
foglalt fenntartható fejlesztési 
célok egyike;  

•  szorgalmazta, hogy a szociális 
jogok európai pillérének 
20. alapelve („Az alapvető 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés”) kifejezetten 
megemlítse a vízellátáshoz 
és a megfelelő higiénés 
körülményekhez való jogot; 

• egyéb intézkedéseket hozott.

  Ennek a legelső, 
polgárok által 
indított páneurópai 
demokratikus 
kezdeményezésnek a 
közvetlen eredménye 
– vízminőség, 
infrastruktúra, 
higiénés körülmények 
és átláthatóság – az 
európaiaknak és 
a fejlődő országok 
lakosainak egyaránt a 
javát szolgálja majd.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
az Európai Bizottság alelnöke, 2014. március 19.
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Európai polgári 
kezdeményezés Alakítsa  

    az EU  
       jövőjét!

Eddig négy európai 
polgári kezdeményezés 
esetében gyűlt össze a 
megfelelő számú támogató 
nyilatkozat, amely ahhoz 
szükséges, hogy az Európai 
Bizottság foglalkozzon 
az adott témával. A 
kezdeményezések híveket 
toboroztak egy-egy ügynek, 
és felhívták rá a lakosság 
és a politikai döntéshozók 
figyelmét. A Bizottság ezen 
túlmenően egyes esetekben 
jogalkotási javaslatot is 
előterjesztett.

 CÉLKITŰZÉS 

Olyan európai uniós 
jogszabály meghozatala, 
amely már a fogantatás 
pillanatától kezdődően 

minden embert véd

 TÁMOGATÓK 

1 721 626 aláíró 28  
uniós tagállamból 

 EREDMÉNYEK 

Az Európai Bizottság úgy 
döntött, hogy nem nyújt 
be jogalkotási javaslatot, 
mert: 

•  az uniós projektekre a 
fogadó országok jogszabályai 
vonatkoznak;

•  minden uniós projektnek 
tudományos jóváhagyásnak és 
szigorú etikai kritériumoknak kell 
megfelelnie;

•  uniós támogatást tilos új 
őssejtvonalak előállítására vagy 
olyan kutatási célokra használni, 
amely embriókat pusztít el.

  Kellő figyelmet 
szenteltünk ennek a polgári 
kezdeményezésnek. A 
Bizottság továbbra is 
szigorú etikai szabályokat 
és korlátozásokat fog 
alkalmazni az uniós 
támogatást élvező 
kutatásokra, és ez egyben 
azt is jelenti, hogy nem 
fogja támogatni embriók 
elpusztítását.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
a kutatásért, innovációért és tudományért felelős  
volt európai biztos, 2014. május 28.
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•  Európai polgári 
kezdeményezés Alakítsa  

    az EU  
       jövőjét!

Eddig négy európai 
polgári kezdeményezés 
esetében gyűlt össze a 
megfelelő számú támogató 
nyilatkozat, amely ahhoz 
szükséges, hogy az Európai 
Bizottság foglalkozzon 
az adott témával. A 
kezdeményezések híveket 
toboroztak egy-egy ügynek, 
és felhívták rá a lakosság 
és a politikai döntéshozók 
figyelmét. A Bizottság ezen 
túlmenően egyes esetekben 
jogalkotási javaslatot is 
előterjesztett.

 CÉLKITŰZÉS 

Az EU hozzon létre uniós 
jogi keretet az 
állatkísérletek fokozatos 
beszüntetésére

 TÁMOGATÓK 

 1 173 130 aláíró 26 
uniós tagállamból 

 EREDMÉNYEK 

Az Európai Bizottság:  

•  elismerte, hogy fel kell 
gyorsítani az

 előrehaladást az állatok kutatási 
célokra történő felhasználásának 
helyettesítése, csökkentése és 
tökéletesítése terén; vállalta, hogy 
fokozza az alternatív módszerek 
kidolgozásához és hitelesítéséhez 
nyújtott támogatást; 

•  konferenciát szervezett arról, 
hogy miként lehet hasznosítani 
a legújabb, élvonalbeli 
orvosbiológiai és egyéb kutatások 
eredményét az állatkísérletek 
alternatíváinak kidolgozásához. 

  Az EU vonatkozó 
jogszabályainak 
végső célja az 
állatkísérletek fokozatos 
megszüntetése. A polgári 
kezdeményezésre válaszul 
az Európai Bizottság 
olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek 
alternatív megoldások 
kidolgozásával és 
végrehajtásával segítik e 
cél gyorsabb elérését.  

KARMENU VELLA
a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati 
politikáért felelős biztos, 2015. június 3.
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Európai polgári 
kezdeményezés Alakítsa  

    az EU  
       jövőjét!

Eddig négy európai 
polgári kezdeményezés 
esetében gyűlt össze a 
megfelelő számú támogató 
nyilatkozat, amely ahhoz 
szükséges, hogy az Európai 
Bizottság foglalkozzon 
az adott témával. A 
kezdeményezések híveket 
toboroztak egy-egy ügynek, 
és felhívták rá a lakosság 
és a politikai döntéshozók 
figyelmét. A Bizottság ezen 
túlmenően egyes esetekben 
jogalkotási javaslatot is 
előterjesztett.

 CÉLKITŰZÉS 

A glifozát alapú 
gyomirtók betiltása, a 
peszticid-jóváhagyási 
eljárások 

megreformálása és uniós 
célértékek meghatározása a 
növényvédőszerek csökkentésére

 TÁMOGATÓK 

1 070 865 aláíró  
22 uniós tagállamból

 EREDMÉNYEK 

Az Európai Bizottság:

• javaslatot nyújtott be 
az élelmiszerláncbeli 

kockázatok uniós értékelésének

átláthatóságáról és 
fenntarthatóságáról, melyet az 
Európai Parlament és a Tanács 
2019 júniusában fogadott el. Az 
új jogszabály 2021 tavaszán fog 
hatálya lépni;

•  új intézkedéseket jelentett 
be, melyek javítani fogják a 
peszticidek használatának 
engedélyezésére, korlátozására 
vagy tilalmára vonatkozó 
átláthatóságot, összhangban 
a peszticidek fenntartható 
használatáról szóló irányelvvel.

  Örömünkre szolgál, 
hogy több mint egymillió 
uniós polgár időt nem 
kímélve fogott össze 
egy olyan ügyben, ami 
mindenki számára 
fontos. A Bizottság 
meghallgatta kérésüket, 
és cselekedni fog. 
Nagyobb átláthatóságra 
van szükség a 
döntéshozatalban  
ezen a területen.  

FRANS TIMMERMANS
az Európai Bizottság első alelnöke,  
2017. december 12.

Tiltsák be a glifozátot,  
és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!

Európai polgári kezdeményezés
Vegyen részt az európai szakpolitikák alakításában!

 
KEZDEMÉNYEZZEN!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

© Európai Unió, 2019. A további felhasználás a forrás feltüntetésével 
engedélyezett. Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználását  
a 2011/833/EU határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) szabályozza.

E U R Ó PA I  U N I Ó 

2017. 
január

a kezdeményezés 
nyilvántartásba 
vétele

2017.  
október

a kezdeményezés 
benyújtása a 

Bizottsághoz

2017.  
december

a Bizottság 
hivatalos 
válasza

2017. 
november

nyilvános  
meghallgatás  
az Európai  
Parlamentben

ISBN 978-92-76-12262-3 – DOI 10.2792/89443

KA-04-19-660-H
U

-N

https://europa.eu/citizens-initiative

