
 

Evropská 
občanská 
iniciativa 

  I na vašem 
      názoru 
           záleží

Počet evropských 
občanských iniciativ, jimž 
se podařilo shromáždit 
předepsaný počet prohlášení 
o podpoře nutný k tomu, aby 
mohla Evropská komise v 
jejich záležitosti jednat, dále 
roste. Buď vedly k přijetí 
nových právních předpisů, 
nebo měly jiný užitečný 
výsledek. Organizátorům 
všech se podařilo vytvořit 
sítě příznivců, kteří se o 
problematiku zajímají, a 
zvýšit o nich povědomí mezi 
občany i tvůrci politik.

 CÍL 
Iniciovat opatření, která se 
zaměří na zacházení s 
hospodářskými zvířaty a 
zakážou používání: 

• klecí pro nosnice, králíky, kuřice, 
brojlery, plemennou drůbež, 
křepelky, kachny a husy 

• porodních kotců pro prasnice 

• individuálních kotců pro 
březí prasnice tam, kde 
nejsou ještě zakázány 

• individuálních kotců pro telata 
tam, kde nejsou ještě zakázány. 

 ZAPOJENÍ OBČANŮ
 1 397 113 potvrzených 
podpisů, přičemž 
požadovaných prahových 
hodnot se podařilo 
dosáhnout v 18 členských 
státech EU

 NÁVAZNÉ KROKY
•   Komise se ve své reakci 

na evropskou občanskou 
iniciativu zavazuje, že do 
konce roku 2023 předloží

legislativní návrh na postupné 
ukončení a konečný zákaz 
používání klecových systémů pro 
všechna zvířata uvedená v této 
iniciativě.

• Návrh Komise se bude týkat 
zejména:

- zvířat, na něž se právní předpisy 
již vztahují: nosnice, prasnice a 
telata

- dalších zvířat uvedených v 
evropské občanské iniciativě. U 
těchto zvířat již Komise požádala 
Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA), aby doplnil 
stávající vědecké důkazy, a mohly 
tak být stanoveny podmínky 
potřebné pro zákaz klecí.
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Aktuální informace o evropské občanské iniciativě najdete zde:  
https://europa.eu/citizens-initiative/news_cs
Podrobnosti o úspěšných iniciativách najdete na Fóru evropské 
občanské iniciativy:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_cs
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Evropská občanská iniciativa
váš nástroj k utváření evropské politiky

CHOPTE 
SE INICIATIVY

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

EVROPSK Á UNIE

 Hospodářských zvířat se 
zastal bezprecedentní počet 
lidí. Slepice, prasata i králíci 
v klecových chovech, kteří 
v nich nemají dost životního 
prostoru a nemohou si 
pořádně protáhnout křídla, 
natož se proběhnout či 
popoletět – každý z nich nyní 
díky vám dostane šanci na 
lepší život. 
– z webových stránek iniciativy „Konec doby klecové“

Iniciativa „Konec doby klecové“
„Klecový chov je zlo, se kterým – společně – skoncujeme.“    
– organizátoři kampaně na podporu iniciativy „End the Cage Age“  
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