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Doslej so štiri evropske 
državljanske pobude zbrale 
potrebno število izjav 
o podpori za ukrepanje 
Evropske komisije. Nekatere 
so omogočile sprejetje 
nove zakonodaje, druge so 
dosegle druge pomembne 
rezultate. Vse pa so ustvarile 
omrežja okoli vprašanj in 
povečale ozaveščenost 
državljanov in snovalcev 
politik.

 GOAL 
Zakonodaja, ki od držav 
članic zahteva, da vsem 
državljanom zagotovijo 
zadostno količino čiste 

pitne vode in komunalne storitve.

 ENGAGEMENT 
1 659 543 podpisnikov  
iz 25 držav članic EU 

 FOLLOW-UP 

Evropska komisija:

• se je zavezala, da bo 
okrepila prizadevanja za celovito 
izvajanje zakonodaje EU o vodah

•  je sprejela predlog za revizijo 
direktive o pitni vodi, v skladu s 

katerim morajo države članice 
izboljšati dostop do vode in 
zagotoviti dostop do vode 
za ranljive in marginalizirane 
družbene skupine;

•  je opredelila vodo in sanitarne 
storitve kot ključno prednostno 
področje razvojnega sodelovanja 
in se zavzela za ohranitev 
univerzalnega dostopa do 
vode in sanitarnih storitev kot 
trajnostnega razvojnega cilja 
Agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030;  

•  je omogočila vključitev izrecnega 
sklicevanja na pravico državljanov 
do vode in sanitarnih storitev v 
načelu 20 – Dostop do osnovnih 
storitev v okviru evropskega 
stebra socialnih pravic; 

•  in drugi ukrepi. 

  Neposredni 
rezultat te prve pobude 
vseevropske demokracije 
je izboljšanje kakovosti 
vode, infrastrukture in 
transparentnosti v Evropi 
in državah v razvoju.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
vice-président de la Commission européenne, 
19 mars 2014
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 Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago! 
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Doslej so štiri evropske 
državljanske pobude zbrale 
potrebno število izjav 
o podpori za ukrepanje 
Evropske komisije. Nekatere 
so omogočile sprejetje 
nove zakonodaje, druge so 
dosegle druge pomembne 
rezultate. Vse pa so ustvarile 
omrežja okoli vprašanj in 
povečale ozaveščenost 
državljanov in snovalcev 
politik.

 GOAL 

Zakonodaja, ki na 
področju pristojnosti 
Evropske unije varuje 
človeška bitja od s 

početja dalje

 ENGAGEMENT 

1 721 626 podpisnikov  
iz 28 držav članic EU 

 FOLLOW-UP 

Razlogi, zaradi katerih se 
je Evropska komisija 
odločila, da ne bo 
predložila zakonodajnega 
predloga: 

•  projekti EU morajo spoštovati 
zakonodajo države, v kateri se 
izvajajo raziskave;

•  vse projekte morajo znanstveno 
potrditi strokovnjaki pri 
medsebojnem strokovnem 
pregledu, prestati pa morajo tudi 
strogo etično presojo;

•  evropska sredstva se ne smejo 
uporabljati za pridobivanje novih 
linij matičnih celic ali za raziskave, 
pri katerih se uničujejo zarodki.

  Državljanski pobudi 
in njenim zahtevam smo 
namenili vso potrebno 
pozornost. Komisija bo še 
naprej spoštovala stroga 
etična pravila in omejitve 
za raziskave, ki jih financira 
EU, vključno s tem, da ne 
bo financirala uničenja 
zarodkov.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
nekdanja evropska komisarka za raziskave,  
inovacije in znanost, 28. maja 2014
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Doslej so štiri evropske 
državljanske pobude zbrale 
potrebno število izjav 
o podpori za ukrepanje 
Evropske komisije. Nekatere 
so omogočile sprejetje 
nove zakonodaje, druge so 
dosegle druge pomembne 
rezultate. Vse pa so ustvarile 
omrežja okoli vprašanj in 
povečale ozaveščenost 
državljanov in snovalcev 
politik.

 GOAL 

Evropski zakonodajni 
okvir, ki postopno 
odpravlja poskuse  
na živalih

 ENGAGEMENT 

 1 173 130 podpisnikov  
iz 26 držav članic EUE 

 FOLLOW-UP 

Evropska komisija je:  

• priznala potrebo po 
večjem napredku na

  področju nadomestitve, 
zmanjšanja in izboljšave testiranja 
na živalih in se zavezala še bolj 
podpreti razvoj in potrjevanje 
alternativnih pristopov;

• pripravila konferenco o tem, 
kako izkoristiti najnovejši 
napredek raziskav v biomedicini 
in na drugih področjih za razvoj 
alternativnih metod testiranja, ki 
ne vključujejo živali.

  Končni cilj zakonodaje 
EU je postopna odprava 
testiranja na živalih. 
Evropska komisija kot 
odgovor na državljansko 
pobudo izvaja različne 
ukrepe za hitrejši 
napredek pri uvajanju 
in uporabi alternativnih 
pristopov.  

KARMENU VELLA
evropski komisar za okolje, pomorske 
zadeve in ribištvo, 3. junija 2015
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Doslej so štiri evropske 
državljanske pobude zbrale 
potrebno število izjav 
o podpori za ukrepanje 
Evropske komisije. Nekatere 
so omogočile sprejetje 
nove zakonodaje, druge so 
dosegle druge pomembne 
rezultate. Vse pa so ustvarile 
omrežja okoli vprašanj in 
povečale ozaveščenost 
državljanov in snovalcev 
politik.

 GOAL 

Prepoved herbicidov  
na osnovi glifosata, 
posodobitev postopkov 
za odobritev pesticidov in 

določitev zavezujočih ciljev na ravni 
EU glede zmanjševanja uporabe 
pesticidov

 ENGAGEMENT 

1 070 865 podpisnikov  
iz 22 držav članic EU 

 FOLLOW-UP 

Evropska komisija je:

• sprejela predlog o 
preglednosti in trajnosti

ocenjevanja tveganja v prehranski 
verigi v EU – predlog sta junija 
2019 sprejela Evropski parlament 
in Svet; nova zakonodaja se bo 
začela uporabljati spomladi 2021;

•  napovedala ukrepe za 
preglednejši postopek za 
registracijo, omejevanje ali 
prepoved uporabe pesticidov s 
poudarkom na izvajanju direktive 
o trajnostni rabi pesticidov.

  Zelo dobro je, 
da je več kot milijon 
državljanov Evropske 
unije namenilo svoj 
čas neposrednemu 
udejstvovanju o 
pomembnem vprašanju. 
Komisija je prisluhnila in 
bo ukrepala. Postopek 
odločanja na tem 
področju mora postati 
preglednejši.  

FRANS TIMMERMANS
prvi podpredsednik Evropske komisije,  
12. decembra 2017

Prepovejmo glifosat  
ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi
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