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Līdz šim četras Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas ir 
saņēmušas vajadzīgo 
skaitu paziņojumu par 
atbalstu, lai Eiropas Komisija 
pieņemtu pasākumus. 
Dažas no tām noveda pie 
jauniem tiesību aktiem, 
savukārt citas sasniegušas 
citus nozīmīgus rezultātus. 
Ierosināto iniciatīvu sakarā 
ir nodibināti sadarbības tīkli 
un ir uzlabota iedzīvotāju 
un atbildīgo politiķu 
izpratne par attiecīgajiem 
jautājumiem.

 GOAL 
ES tiesību akti prasa, lai 
valdības nodrošinātu tīra 
dzeramā ūdens un 
sanitārijas apmierinošu 

pieejamību visiem.

 ENGAGEMENT 
1 659 543 parakstītāji no 
25 ES dalībvalstīm 

 FOLLOW-UP 
Eiropas Komisija:

• apņēmās pastiprināt 
savus pūliņus, lai 
pilnībā tiktu īstenoti 

ES tiesību akti ūdens resursu 
apsaimniekošanas jomā;

•  pieņēma priekšlikumu par 
Dzeramā ūdens direktīvas 

pārskatīšanu, nosakot 
dalībvalstīm par pienākumu 
uzlabot ūdens pieejamību 
un nodrošināt, ka tas ir 
pieejams neaizsargātajām un 
marginalizētajām grupām;

•  atzina “ūdens apgādi un 
sanitāriju” par prioritāru attīstības 
sadarbības jomu un iestājas par 
to, lai arī turpmāk tiktu gādāts 
par ūdens un sanitārijas vispārēju 
pieejamību kā vienu no mērķiem 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam;  

•  iekļāva skaidru atsauci uz 
iedzīvotāju tiesībām uz ūdeni un 
sanitāriju atbilstīgi Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra 20. principam 
“Piekļuve pamatpakalpojumiem”; 

•  pieņēma citus pasākumus.

  Šis ir pirmais 
Eiropas pilsoņu virzītas 
demokrātijas process, 
kura tiešs iznākums ir 
vispārēji uzlabojumi 
ūdens kvalitātē, 
infrastruktūrā, sanitārijā 
un caurskatāmībā kā 
Eiropā, tā jaunattīstības 
valstīs.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, 
2014. gada 19. marts 
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Līdz šim četras Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas ir 
saņēmušas vajadzīgo 
skaitu paziņojumu par 
atbalstu, lai Eiropas Komisija 
pieņemtu pasākumus. 
Dažas no tām noveda pie 
jauniem tiesību aktiem, 
savukārt citas sasniegušas 
citus nozīmīgus rezultātus. 
Ierosināto iniciatīvu sakarā 
ir nodibināti sadarbības tīkli 
un ir uzlabota iedzīvotāju 
un atbildīgo politiķu 
izpratne par attiecīgajiem 
jautājumiem.

 GOAL 

Tiesību akti, kuru mērķis 
ir aizsargāt cilvēkus no 
ieņemšanas brīža, 
Eiropas Savienības 

kompetences jomās

 ENGAGEMENT 

1 721 626 parakstītāji no 
28 ES dalībvalstīm 

 FOLLOW-UP 

Eiropas Komisija nolēma 
nenākt klajā ar tiesību 
akta priekšlikumu šādu 
iemeslu dēļ: 

•  ES projektiem jāievēro tās valsts 
tiesību akti, kurā veikti pētījumi;

•  visiem projektiem ir jābūt 
zinātniski pārbaudītiem 
profesionālapskatē un uz 
tiem jāattiecina rūpīga ētikas 
pārbaude;

•  ES līdzekļus nedrīkst izmantot 
jaunu cilmes šūnu līniju iegūšanai 
vai tādai pētniecībai, kas paredz 
embriju iznīcināšanu.

  Mēs esam apsvēruši 
šo pilsoņu iniciatīvu, 
un pievērsuši visu 
nepieciešamo uzmanību 
tajā formulētajai prasībai. 
Komisija turpinās piemērot 
stingrus ētikas noteikumus 
un ierobežojumus, kas 
attiecas uz ES finansētajiem 
pētījumiem, jo īpaši 
aizliegumu finansēt embriju 
iznīcināšanu.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
bijusī Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes 
komisāre, 2014. gada 28. maijs
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Līdz šim četras Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas ir 
saņēmušas vajadzīgo 
skaitu paziņojumu par 
atbalstu, lai Eiropas Komisija 
pieņemtu pasākumus. 
Dažas no tām noveda pie 
jauniem tiesību aktiem, 
savukārt citas sasniegušas 
citus nozīmīgus rezultātus. 
Ierosināto iniciatīvu sakarā 
ir nodibināti sadarbības tīkli 
un ir uzlabota iedzīvotāju 
un atbildīgo politiķu 
izpratne par attiecīgajiem 
jautājumiem.

 GOAL

Eiropas tiesiskais 
regulējums, kura mērķis 
ir pakāpeniski izbeigt 
eksperimentus ar 

dzīvniekiem

 ENGAGEMENT 

 1 173 130 parakstītāji  
no 26 ES dalībvalstīm 

 FOLLOW-UP 

Eiropas Komisija:  

•  atzina, ka ir 
nepieciešams paātrināt 
progresu, kura mērķis ir

 aizstāt, samazināt un pilnveidot 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem; 
apņēmās palielināt atbalstu 
alternatīvu metožu izstrādei un 
apstiprināšanai; 

•  organizēja konferenci par 
to, kā izmantot progresīvos 
sasniegumus biomedicīnas un 
citu jomu pētījumos, lai izstrādātu 
alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem. 

  ES tiesību aktu 
galvenais mērķis ir 
pakāpeniski pārtraukt visu 
veidu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem. Reaģējot uz 
pilsoņu iniciatīvu, Eiropas 
Komisija pašlaik īsteno 
vairākus pasākumus, 
lai paātrinātu progresu 
alternatīvu pieeju 
apgūšanas un ieviešanas 
jomā.  

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs 

KARMENU VELLA
2015. gada 3. jūnijs

Stop vivisection
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Līdz šim četras Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas ir 
saņēmušas vajadzīgo 
skaitu paziņojumu par 
atbalstu, lai Eiropas Komisija 
pieņemtu pasākumus. 
Dažas no tām noveda pie 
jauniem tiesību aktiem, 
savukārt citas sasniegušas 
citus nozīmīgus rezultātus. 
Ierosināto iniciatīvu sakarā 
ir nodibināti sadarbības tīkli 
un ir uzlabota iedzīvotāju 
un atbildīgo politiķu 
izpratne par attiecīgajiem 
jautājumiem.

 GOAL 

Aizliegt glifosāta 
herbicīdus, reformēt 
pesticīdu apstiprināšanas 
procedūras un noteikt ES 

mērogā saistošus mērķus pesticīdu 
lietošanas samazināšanai 

 ENGAGEMENT 

1 070 865 parakstītāji no 
22 ES dalībvalstīm 

 FOLLOW-UP 

Eiropas Komisija:

•  pieņēma priekšlikumu, 
kuru pēc tam 2019. gada

 jūnijā pieņēma Eiropas 
Parlaments un Padome un kurš 
attiecas uz ES risku novērtējuma 
caurskatāmību un ilgtspēju 
pārtikas aprites jomā. Jaunie 
tiesību akti stāsies spēkā 2021. 
gada pavasarī;

•  paziņoja pasākumus, kuru mērķis 
ir padarīt pārredzamāku pesticīdu 
izmantošanas atļaušanas, 
ierobežošanas vai aizliegšanas 
procesu, akcentējot to, kā tiek 
īstenota direktīva par pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu.

  Tas ir lieliski, ka 
vairāk nekā miljons 
ES iedzīvotāju veltījuši 
savu laiku, lai tieši 
iesaistītos jautājumā, kas 
ir svarīgs. Komisija viņus 
ir uzklausījusi, un tagad 
rīkosies. Mums vajag 
vairāk caurskatāmības 
attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanu šajā jomā.  

FRANS TIMMERMANS
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks,  
2017. gada 12. decembris

Aizliegt glifosātu  
un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi
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