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Go dtí seo, tá ceithre 
thionscnamh Eorpacha ó na 
saoránaigh tar éis an líon 
ráiteas tacaíochta a bhaint 
amach atá ag teastáil chun 
go ndéanfaidh an Coimisiún 
Eorpach beart. Tháinig 
reachtaíocht nua as cuid de 
na tionscnaimh sin, agus bhí 
toradh fiúntach ar an gcuid 
eile acu. Tá gach ceann acu 
tar éis líonraí a thógáil i 
dtaca le saincheisteanna 
áirithe agus feasacht a 
mhúscailt i measc na 
saoránach agus lucht 
déanta beartas araon.

 AN SPRIOC 
Reachtaíocht ón Aontas  
a cheanglaíonn ar na 
rialtais uisce óil glan 
leordhóthanach agus 

sláintíocht a chur ar fáil do gach 
saoránach

 RANNPHÁIRTÍOCHT 
1,659,543 shínitheoir ó 
25 Bhallstát san Aontas 

 OBAIR LEANTACH 
Rinne an Coimisiún 
Eorpach an méid seo  
a leanas:

• gheall sé go gcuirfeadh 
sé dlús leis na hiarrachtaí chun 
reachtaíocht uisce an Aontais a 
chur i bhfeidhm go hiomlán;

•  ghlac sé togra i dtaca le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar 

an Treoir maidir le huisce óil, 
rud a cheanglóidh ar na Ballstáit 
an rochtain ar uisce a fheabhsú 
agus an rochtain a chinntiú i 
gcás grúpaí leochaileacha agus 
imeallaithe;

•  d’aithin sé gur príomhréimse 
tosaíochta é “uisce agus 
sláintíocht” le haghaidh an 
chomhair um fhorbairt agus mhol 
sé an rochtain uilíoch ar uisce 
agus ar shláintíocht a choinneáil 
mar cheann de na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe i gClár 
Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe;  

•  ghlac sé páirt san obair a 
rinneadh chun tagairt fhollasach 
don cheart atá ag saoránaigh ar 
uisce agus ar shláintíocht a chur 
faoi phrionsabal 20, “Rochtain 
ar sheirbhísí bunriachtanacha” 
i gColún Eorpach na gCeart 
Sóisialta; 

• agus bearta eile. 

  Is é seo an chéad 
sampla riamh den 
daonlathas a bheith á 
thiomáint ag saoránaigh 
ar fud na hEorpa agus 
rachaidh sé chun tairbhe 
do mhuintir na hEorpa 
agus do dhaoine i dtíortha 
i mbéal forbartha maidir 
le cáilíocht an uisce, leis 
an mbonneagar, leis an 
tsláintíocht agus leis an 
trédhearcacht.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Leas-Uachtarán de chuid an Choimisiúin 
Eorpaigh – 19 Márta 2014

 Right2Water
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Go dtí seo, tá ceithre 
thionscnamh Eorpacha ó na 
saoránaigh tar éis an líon 
ráiteas tacaíochta a bhaint 
amach atá ag teastáil chun 
go ndéanfaidh an Coimisiún 
Eorpach beart. Tháinig 
reachtaíocht nua as cuid de 
na tionscnaimh sin, agus 
bhí toradh fiúntach ar an 
gcuid eile acu. Tá gach ceann 
acu tar éis líonraí a thógáil 
i dtaca le saincheisteanna 
áirithe agus feasacht a 
mhúscailt i measc na 
saoránach agus lucht  
déanta beartas araon.

 AN SPRIOC 

Reachtaíocht arb é is 
aidhm di daoine daonna 
a chosaint ón uair a 
ghintear iad, i réimsí 

inniúlachta an Aontais Eorpaigh

 RANNPHÁIRTÍOCHT 

1,721,626 shínitheoir  
ó 28 mBallstát an Aontais 

 OBAIR LEANTACH 

Chinn an Coimisiún 
Eorpach gan togra 
reachtach a chur isteach,  
i�bhfianaise:�

•��go�gcaithfidh�tionscadail�de�chuid�
an Aontais cloí le dlíthe na tíre ina 
ndéantar an taighde;

•  gur gá tionscadail uile an Aontais 
a athbhreithniú ar bhonn 
eolaíoch trí athbhreithniú piaraí, 
agus gur gá dian-athbhreithniú 
eiticiúil a dhéanamh orthu;

•  nach féidir maoiniú ón Aontas a 
úsáid chun línte nua gascheall a 
dhíorthú ná le haghaidh taighde 
lena scriostar suthanna.

  Rinneamar an 
tionscnamh seo ó na 
saoránaigh a phlé go mion, 
agus thugamar aird chuí 
ar an iarratas a rinneadh. 
Leanfaidh an Coimisiún de 
bheith ag cur i bhfeidhm 
na ndianrialacha eiticiúla 
agus srianta atá ann i dtaca 
le taighde a fhaigheann 
maoiniú ón Aontas, 
agus ciallaíonn sin nach 
dtabharfaimid maoiniú chun 
suthanna a scriosadh.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
an tIar-Choimisinéir Eorpach um Thaighde,  
Nuálaíocht agus Eolaíocht – 28 Bealtaine 2014

Duine againne

Bealtaine 
2012 

Cláraíodh an 
tionscnamh

Feabhra 
2014

Cuireadh an 
tionscnamh  
faoi bhráid  

an Choimisiúin

Bealtaine 
2014 

Thug an 
Coimisiún a  
fhreagra oifigiúil

Aibreán 
2014 

Bhí éisteacht 
phoiblí i  
bParlaimint  
na hEorpa

An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh
Slí duitse an beartas Eorpach a mhúnlú

 
TAPAIGH AN DEIS

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

© An tAontas Eorpach, [2019] Níl cosc ar athúsáid ar choinníoll go ndéantar 
an fhoinse a admháil. Is le Cinneadh 2011/833/AE (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39) 
a rialaítear an beartas athúsáide maidir le doiciméid de chuid an Choimisiúin 
Eorpaigh.

A N  T A O N T A S
E O R P A C H

ISBN 978-92-76-12267-8 – DOI 10.2792/329000

KA-04-19-660-GA-N

https://europa.eu/citizens-initiative


•  
An Tionscnamh 
Eorpach ó na 
Saoránaigh  Tionchar 

do ghutha

Go dtí seo, tá ceithre 
thionscnamh Eorpacha ó na 
saoránaigh tar éis an líon 
ráiteas tacaíochta a bhaint 
amach atá ag teastáil chun 
go ndéanfaidh an Coimisiún 
Eorpach beart. Tháinig 
reachtaíocht nua as cuid de 
na tionscnaimh sin, agus 
bhí toradh fiúntach ar an 
gcuid eile acu. Tá gach ceann 
acu tar éis líonraí a thógáil 
i dtaca le saincheisteanna 
áirithe agus feasacht a 
mhúscailt i measc na 
saoránach agus lucht  
déanta beartas araon.

 AN SPRIOC 

Creat reachtach Eorpach 
arb é is aidhm dó 
deireadh céimnitheach  
a chur le tástálacha ar 

ainmhithe

 RANNPHÁIRTÍOCHT 

 1,173,130 sínitheoir ó  
26 Bhallstát san Aontas 

 OBAIR LEANTACH 

Rinne an Coimisiún 
Eorpach an méid seo  
a leanas:  

 •   d’aithin sé go raibh gá le 
dlús a chur leis an

  dul chun cinn i dtaca le tástálacha 
ainmhithe a laghdú agus a 
mhionchoigeartú, agus tástálacha 
eile a chur ina n-áit;

 • agus gheall sé go méadófaí an 
tacaíocht a chuirtear ar fáil chun 
modhanna malartacha a fhorbairt 
agus a bhailíochtú; 

•  d’eagraigh sé comhdháil faoin 
dóigh le leas a bhaint as forbairtí 
ceannródaíocha sa taighde 
bithleighis agus i réimsí taighde 
eile ar mhaithe le roghanna 
malartacha tástála a fhorbairt.

  Deireadh a chur le 
tástálacha ar ainmhithe, 
sin é cuspóir deiridh 
na reachtaíochta ón 
Aontas. Mar fhreagra 
ar an tionscnamh ó na 
saoránaigh, tá roinnt 
beart á ndéanamh ag an 
gCoimisiún Eorpach le go 
gcuirfear dlús le glacadh 
agus le húsáid modhanna 
malartacha tástála.  

KARMENU VELLA
Eorpach um an gComhshaol, Gnóthaí Muirí 
agus Iascach – 3 Meitheamh 2015

Stop vivisection
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Go dtí seo, tá ceithre 
thionscnamh Eorpacha ó na 
saoránaigh tar éis an líon 
ráiteas tacaíochta a bhaint 
amach atá ag teastáil chun 
go ndéanfaidh an Coimisiún 
Eorpach beart. Tháinig 
reachtaíocht nua as cuid de 
na tionscnaimh sin, agus 
bhí toradh fiúntach ar an 
gcuid eile acu. Tá gach ceann 
acu tar éis líonraí a thógáil 
i dtaca le saincheisteanna 
áirithe agus feasacht a 
mhúscailt i measc na 
saoránach agus lucht  
déanta beartas araon.

 AN SPRIOC 

Toirmeasc a chur ar 
luibhicídí atá bunaithe  
ar ghliofosáit, athchóiriú 
a dhéanamh ar na 

nósanna imeachta maidir le 
lotnaidicídí a fhormheas, agus 
spriocanna éigeantacha a leagan 
síos maidir le húsáid lotnaidicídí  
a laghdú ar fud an Aontais

 RANNPHÁIRTÍOCHT 

1,070,865 shínitheoir ó 
22 Bhallstát san Aontas 

 OBAIR LEANTACH 

Rinne an Coimisiún 
Eorpach an méid seo  
a leanas:

•  ghlac sé togra maidir 
le trédhearcacht agus 
inbhuanaitheacht mheasúnú an 
Aontais ar rioscaí sa slabhra bia. 
Ghlac Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle an togra i mí an 
Mheithimh 2019. Beidh feidhm 
ag an reachtaíocht nua ó earrach 
2021 ar aghaidh;

•  d’fhógair sé bearta lena 
ndéanfar an próiseas chun úsáid 
lotnaidicídí a údarú, a shrianadh 
nó a thoirmeasc níos trédhearcaí, 
agus ina leagfar béim ar chur 
chun feidhme na Treorach maidir 
le húsáid inbhuanaithe.  Is iontach an rud é 

gur chaith i bhfad níos 
mó ná milliún saoránach 
den Aontas an t-am le 
plé díreach a dhéanamh 
ar shaincheist atá 
tábhachtach dóibh. D’éist 
an Coimisiún leo agus 
anois déanfaimid beart 
dá réir. Tá gá le tuilleadh 
trédhearcachta faoin 
dóigh a ndéantar cinntí  
sa réimse sin.  

FRANS TIMMERMANS
an Chéad Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún  
Eorpach – 12 Nollaig 2017

Ban glyphosate (Title to translate please) 
and protect people and the environment from toxic pesticides
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