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Reikalaujamas pritarimo 
pareiškimų skaičius, kad 
Europos Komisija imtųsi 
veiksmų, iki šiol surinktas 
dėl keturių Europos piliečių 
iniciatyvų. Dėl vienų 
priimti nauji teisės aktai, 
dėl kitų pasiekta kitokių 
reikšmingų rezultatų. Visos 
šios iniciatyvos paskatino 
kurti tinklus tam tikrais 
klausimais ir padidino 
piliečių bei politikos 
formuotojų sąmoningumą.

 TIKSLAS 
ES teisės aktai, kuriais 
vyriausybės būtų 
įpareigojamos užtikrinti, 
kad visiems piliečiams 

būtų tiekiama pakankamai švaraus 
geriamojo vandens ir teikiamos 
sanitarijos paslaugos.

 PASIRAŠIUSIŲJŲ 
 SKAIČIUS 

1 659 543 signataires 
issus de 25 États  
membres de l’UE

 TOLESNI VEIKSMAI 
Europos Komisija:

• įsipareigojo dėti daugiau 
pastangų, kad būtų 
visapusiškai įgyvendinami 

ES vandens teisės aktai;

•  priėmė pasiūlymą peržiūrėti 

Geriamojo vandens direktyvą, 
kad valstybės narės būtų 
įpareigojamos pagerinti prieigą 
prie vandens ir užtikrinti 
pažeidžiamų ir marginalizuotų 
grupių prieigą;

•  pripažino, kad vanduo ir 
sanitarijos paslaugos yra 
viena pagrindinių vystomojo 
bendradarbiavimo prioritetinių 
sričių, ir paragino užtikrinti, kad 
visuotinė prieiga prie vandens ir 
sanitarijos paslaugų liktų vienu iš 
Jungtinių Tautų darbotvarkės iki 
2030 m. darnaus vystymosi tikslų;  

•  prisidėjo prie to, kad į Europos 
socialinių teisių ramsčio 20 
principą „Galimybė naudotis 
pagrindinėmis paslaugomis“ būtų 
aiškiai įtraukta piliečių prieigos 
prie vandens ir sanitarijos 
paslaugų teisė 

•  ir kt.

  Šios pirmos visos 
Europos piliečių 
demokratinės iniciatyvos 
rezultatais – kokybišku 
vandeniu, infrastruktūra, 
tinkamomis sanitarinėmis 
sąlygomis ir skaidrumu – 
galės tiesiogiai naudotis 
Europos ir besivystančių 
šalių gyventojai.  

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

MAROŠAS ŠEFČOVIČIUS
2014 m. kovo 19 d.
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 Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė! 
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Reikalaujamas pritarimo 
pareiškimų skaičius, kad 
Europos Komisija imtųsi 
veiksmų, iki šiol surinktas 
dėl keturių Europos piliečių 
iniciatyvų. Dėl vienų 
priimti nauji teisės aktai, 
dėl kitų pasiekta kitokių 
reikšmingų rezultatų. Visos 
šios iniciatyvos paskatino 
kurti tinklus tam tikrais 
klausimais ir padidino 
piliečių bei politikos 
formuotojų sąmoningumą.

 TIKSLAS 

Teisės aktai, kuriais 
Europos Sąjungos 
kompetencijos srityse 
žmonės būtų saugomi 

nuo pat apvaisinimo momento

 PASIRAŠIUSIŲJŲ 
 SKAIČIUS 

1 721 626 pasirašiusieji iš 
28 ES valstybių narių 

 TOLESNI VEIKSMAI 

Europos Komisija 
nusprendė neteikti 
pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, 

atsižvelgdama į tai, kad: 

•  ES projektai turi būti vykdomi 
pagal šalies, kurioje vykdomi 
moksliniai tyrimai, įstatymus;

•  visi ES projektai turi būti 
moksliškai patvirtinti ekspertų 
atliktais tyrimais ir turi būti 
kruopščiai įvertinti taikant etikos 
kriterijus;

•  ES lėšos negali būti naudojamos 
naujoms kamieninių ląstelių 
linijoms gauti arba vykdyti 
moksliniams tyrimams, kuriuos 
atliekant naikinami embrionai.

  Mes išnagrinėjome šią 
piliečių iniciatyvą ir skyrėme 
pakankamai dėmesio jos 
reikalavimui.  Komisija 
ES finansuojamiems 
moksliniams tyrimams 
ir toliau taikys griežtas 
galiojančias etikos taisykles 
ir apribojimus, taip pat 
nebus finansuojamas 
embrionų naikinimas.  

Buvusi už mokslinius tyrimus, inovacijas 
ir mokslą atsakinga Komisijos narė 

MÁIRE GEOGHEGAN QUINN
2014 m. gegužės 28 d.

Vienas iš mūsų
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Reikalaujamas pritarimo 
pareiškimų skaičius, kad 
Europos Komisija imtųsi 
veiksmų, iki šiol surinktas 
dėl keturių Europos piliečių 
iniciatyvų. Dėl vienų 
priimti nauji teisės aktai, 
dėl kitų pasiekta kitokių 
reikšmingų rezultatų. Visos 
šios iniciatyvos paskatino 
kurti tinklus tam tikrais 
klausimais ir padidino 
piliečių bei politikos 
formuotojų sąmoningumą.

 TIKSLAS 

Europos teisės aktų 
sistema, kuria būtų 
siekiama laipsniškai 
nutraukti bandymus  

su gyvūnais

 PASIRAŠIUSIŲJŲ 
 SKAIČIUS 

 1 173 130 pasirašiusiųjų 
iš 26 ES valstybių narių 

 TOLESNI VEIKSMAI 

Europos Komisija:  

•   pripažino, kad reikia 
sparčiau daryti pažangą

 bandymų su gyvūnais pakeitimo, 
mažinimo ir vykdymo sąlygų 
gerinimo srityje; įsipareigojo 
daugiau remti alternatyvių 
metodų kūrimą ir tvirtinimą; 

•  surengė konferenciją, kurioje 
aptarta, kaip būtų galima 
pasinaudoti naujausiais 
biomedicinos ir kitų sričių 
mokslinių tyrimų laimėjimais 
plėtojant moksliškai pagrįstus 
metodus, kuriuos taikant nereikia 
naudoti gyvūnų. 

  Pagrindinis ES teisės 
aktų tikslas – palaipsniui 
nutraukti bandymus su 
gyvūnais. Reaguodama į 
piliečių iniciatyvą, Europos 
Komisija pasiūlė veiksmus, 
kuriais užtikrinant, kad 
visais įmanomais atvejais 
būtų taikomi alternatyvūs 
metodai, bus galima 
sumažinti bandymų su 
gyvūnais.  

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę 
atsakingas Europos Komisijos narys 

KARMENU VELLA
2015 m. birželio 3 d.
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Reikalaujamas pritarimo 
pareiškimų skaičius, kad 
Europos Komisija imtųsi 
veiksmų, iki šiol surinktas 
dėl keturių Europos piliečių 
iniciatyvų. Dėl vienų 
priimti nauji teisės aktai, 
dėl kitų pasiekta kitokių 
reikšmingų rezultatų. Visos 
šios iniciatyvos paskatino 
kurti tinklus tam tikrais 
klausimais ir padidino 
piliečių bei politikos 
formuotojų sąmoningumą.

 TIKSLAS 

Uždrausti glifosato 
pagrindo herbicidus, 
reformuoti pesticidų 
patvirtinimo procedūras 

ir nustatyti ES masto privalomus 
pesticidų naudojimo mažinimo 
tikslus

 PASIRAŠIUSIŲJŲ 
 SKAIČIUS 

1 070 865 pasirašiusieji iš 
22 ES valstybių narių 

 TOLESNI VEIKSMAI 

Europos Komisija:

• priėmė pasiūlymą dėl ES 
rizikos vertinimo maisto 

grandinėje skaidrumo ir tvarumo. 

Pasiūlymą Europos Parlamentas 
ir Taryba patvirtino 2019 m. 
birželio mėn. Naujasis teisės 
aktas bus pradėtas taikyti 2021 
m. pavasarį;

•  paskelbė priemones, kuriomis 
leidimų suteikimo pesticidams, 
jų naudojimo ribojimo arba 
draudimo procesas ateityje 
daromas skaidresniu; 
daugiausia dėmesio telkiama į 
Tausiojo naudojimo direktyvos 
įgyvendinimą.

  Puiku, kad daugiau 
nei milijonas ES 
piliečių nepagailėjo 
laiko tiesiogiai 
užsiimti jiems svarbiu 
klausimu. Komisija juos 
išklausė ir dabar imsis 
veiksmų. Mums reikia 
daugiau skaidrumo, 
kad žinotume, kaip 
priimami sprendimai 
šioje srityje.  

Europos Komisijos pirmininko  
pirmasis pavaduotojas 

FRANSAS TIMMERMANSAS 
2017 m. gruodžio 12 d.

Uždrausti glifosatą  
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