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Até à data, quatro 
iniciativas de cidadania 
europeia reuniram o 
número necessário de 
declarações de apoio para 
a Comissão Europeia tomar 
medidas. Algumas deram 
origem a nova legislação, 
outras tiveram outros 
resultados significativos. 
Todas criaram redes 
em torno das causas 
promovidas e sensibilizaram 
cidadãos e responsáveis 
políticos para os temas  
em questão.

 GOAL 
Legislação da UE que 
obriga os governos a 
garantir que todos os 
cidadãos têm acesso  

a água potável e saneamento 
adequados

 ENGAGEMENT 
1 659 543 subscritores  
de 25 países da UE 

 FOLLOW-UP 
A Comissão Europeia:

•  comprometeu-se a 
intensificar os esforços 
para aplicar plenamente 

a legislação da UE no domínio da 
água;

•  adotou uma proposta de revisão 
da Diretiva Água Potável, que 

obriga os países da UE a melhorar 
o acesso à água e a garantir esse 
acesso a grupos vulneráveis e 
marginalizados;

•  reconheceu a «água e o 
saneamento» como um dos 
principais domínios prioritários 
da cooperação para o 
desenvolvimento e defendeu a 
manutenção do acesso universal 
à água e ao saneamento 
como um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 das Nações Unidas;  

•  contribuiu para a inclusão de uma 
referência explícita ao direito dos 
cidadãos à água e ao saneamento 
no 20.º princípio «Acesso aos 
serviços essenciais» do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais; 

•  e não só... 

 Este primeiro  
exercício pan-europeu  
de participação 
democrática dos 
cidadãos terá resultados 
diretos positivos a nível 
da qualidade da água, 
das infraestruturas, 
do saneamento e da 
transparência, tanto na 
Europa como nos países 
em desenvolvimento.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vice presidente da Comissão Europeia,  
19 de março de 2014

 Right2Water
 A água e o saneamento são um direito humano! A água é um bem público, não uma mercadoria! 
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Até à data, quatro iniciativas 
de cidadania europeia 
reuniram o número 
necessário de declarações 
de apoio para a Comissão 
Europeia tomar medidas. 
Algumas deram origem 
a nova legislação, outras 
tiveram outros resultados 
significativos. Todas criaram 
redes em torno das causas 
promovidas e sensibilizaram 
cidadãos e responsáveis 
políticos para os temas  
em questão.

 GOAL 

Legislação para proteger 
o ser humano desde o 
momento da conceção 
nos domínios de 

competência da União Europeia

 ENGAGEMENT 

1 721 626 subscritores  
de 28 países da UE 

 FOLLOW-UP 

A Comissão Europeia 
decidiu não apresentar 
uma proposta legislativa, 
considerando que: 

•  os projetos da UE devem 
respeitar a legislação do país 
onde é realizada a investigação;

•  todos os projetos devem ser 
cientificamente validados com 
base numa análise interpares e 
submetidos a um exame ético 
rigoroso;

•  os fundos da UE não podem 
ser utilizados para obter novas 
linhagens de células estaminais 
nem para investigações que 
impliquem a destruição de 
embriões humanos.

  Interessámo-nos 
ativamente por esta 
iniciativa de cidadania e 
demos toda a atenção ao 
seu objeto. A Comissão 
continuará a respeitar 
as rigorosas normas e 
restrições éticas em vigor 
aplicáveis à investigação 
financiada pela UE, incluindo 
a que estabelece que não 
financiaremos a destruição 
de embriões.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
Antiga comissária europeia da Investigação, Inovação  
e Ciência, 28 de maio de 2014
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Até à data, quatro iniciativas 
de cidadania europeia 
reuniram o número 
necessário de declarações 
de apoio para a Comissão 
Europeia tomar medidas. 
Algumas deram origem 
a nova legislação, outras 
tiveram outros resultados 
significativos. Todas criaram 
redes em torno das causas 
promovidas e sensibilizaram 
cidadãos e responsáveis 
políticos para os temas  
em questão.

 GOAL 

Um quadro legislativo 
europeu para acabar 
gradualmente com as 
experiências com 
animais

 ENGAGEMENT 

 1 173 130 subscritores  
de 26 países da UE 

 FOLLOW-UP 

A Comissão Europeia:  

•  reconheceu a 
necessidade de acelerar 

os progressos no que se refere 

à substituição, redução e 
aperfeiçoamento da utilização 
de animais em ensaios e 
comprometeu-se a dar mais 
apoio ao desenvolvimento 
e validação de abordagens 
alternativas;

• organizou uma conferência 
sobre o aproveitamento dos 
avanços inovadores no campo 
biomédico e de outros trabalhos 
de investigação para desenvolver 
alternativas à experimentação 
animal. 

  O objetivo último 
da legislação da UE é 
abandonar totalmente 
os ensaios em animais. 
Em resposta à iniciativa 
de cidadania, a Comissão 
Europeia está a tomar 
um conjunto de medidas 
para intensificar os 
progressos na aceitação e 
utilização de abordagens 
alternativas.  

KARMENU VELLA
Comissário europeu do Ambiente, Assuntos 
Marítimos e Pescas, 3 de junho de 2015
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Até à data, quatro iniciativas 
de cidadania europeia 
reuniram o número 
necessário de declarações 
de apoio para a Comissão 
Europeia tomar medidas. 
Algumas deram origem 
a nova legislação, outras 
tiveram outros resultados 
significativos. Todas criaram 
redes em torno das causas 
promovidas e sensibilizaram 
cidadãos e responsáveis 
políticos para os temas  
em questão.

 GOAL 

Proibir os herbicidas  
à base de glifosato, 
reformar os 
procedimentos de 

aprovação dos pesticidas e 
estabelecer metas de redução  
da utilização de pesticidas 
obrigatórias em toda a UE

 ENGAGEMENT 

1,070,865 subscritores 
de 22 países da UE 

 FOLLOW-UP 

A Comissão Europeia:

• adotou uma proposta 
sobre a transparência e

  a sustentabilidade do sistema da 
UE para a avaliação dos riscos na 
cadeia alimentar. O regulamento 
foi adotado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho em 
junho de 2019 e começará a ser 
aplicado na primavera de 2021

•  anunciou medidas para tornar 
mais transparente o processo de 
autorização, restrição e proibição 
da utilização de pesticidas, 
concentrando-se na aplicação da 
Diretiva Utilização Sustentável

  É muito positivo que 
mais de um milhão de 
cidadãos da UE tenha 
investido o seu tempo 
para intervir diretamente 
numa questão importante. 
A Comissão ouviu-os e irá 
agora agir. Precisamos 
de mais transparência na 
forma como as decisões 
são tomadas neste 
domínio.  

FRANS TIMMERMANS
Vice presidente da Comissão Europeia, 
12 de dezembro de 2017
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