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Vis daugiau Europos 
piliečių iniciatyvų surenka 
reikiamą skaičių pritarimo 
pareiškimų, kad Europos 
Komisija dėl jų imtųsi 
veiksmų. 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 
Imtis veiksmų dėl elgesio 
su ūkiniais gyvūnais, 
uždraudžiant naudoti: 

• narvus vištoms
 dedeklėms, triušiams, vištaitėms, 

veisliniams broileriams, 
veislinėms dedeklėms, putpelėms, 
antims ir žąsims laikyti; 

• paršiavimosi gardus paršavedėms; 

• atskirus gardus paršavedėms, 
jei jie dar neuždrausti; 

• atskirus gardus veršeliams, 
jei jie dar neuždrausti. 

 PASIRAŠIUSIŲJŲ 
 SKAIČIUS 

 1 397 113 patvirtintų 
parašų, minimalus 
reikiamas parašų 
skaičius surinktas

18-oje ES valstybių narių

 TOLESNI VEIKSMAI 
•   Atsiliepdama į Europos 

piliečių iniciatyvą, 
Komisija įsipareigoja iki 
2023 m. pabaigos

 pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, 
kuriuo būtų palaipsniui atsisakyta 
ir galiausiai uždrausta naudoti 
narvų sistemas visiems iniciatyvoje 
minimiems gyvūnams.

• Komisijos pasiūlymas visų pirma 
bus susijęs su:

- gyvūnais, kuriems jau taikomi 
teisės aktai – vištomis dedeklėmis, 
paršavedėmis ir veršeliais;

- kitais Europos piliečių iniciatyvoje 
minimais gyvūnais. Šiuo atveju 
Komisija jau paprašė Europos 
maisto saugos tarnybos (EFSA) 
papildyti turimus mokslinius 
įrodymus, kad būtų galima 
nustatyti sąlygas, reikalingas 
narvų naudojimui uždrausti.
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IMKITĖS 
INICIATYVOS

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R O P O S 
S Ą J U N G A

Iniciatyva „End the Cage Age“
„Gyvūnų auginimas narvuose yra košmaras, kuris mūsų visų dėka pasibaigs“,     
– iniciatyvos „End the Cage Age“ organizatoriai 

 Dar niekada tiek daug 
žmonių nekovojo už ūkiuose 
auginamų gyvūnų gerovę. 
Ar tai būtų narvuose 
laikomos vištos, kurios 
trokšta ištiesti sparnus, 
ar paršavedės, kurios nori 
rūpintis savo paršeliais laisvai 
judėdamos, ar triušiai, kurie 
nusipelno daugiau erdvės 
straksėti – jūsų dėka visi šie 
gyvūnai gali turėti geresnes 
gyvenimo sąlygas. 
– ištrauka iš svetainės „End the Cage Age“
Organizatorių tikslas:

2018 m.  
rugsėjo mėn. 

iniciatyva 
užregistruojama

2020 m.  
spalio mėn. 

iniciatyva 
pateikiama 

Komisijai

2021 m.  
birželio mėn. 

 
Komisija 
pateikia oficialų 
atsakymą 

2021 m.  
balandžio mėn. 
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