
 

Inițiativa 
cetățenească 
europeană 

Vocea
 dumneavoastră 

      face diferența

Numărul inițiativelor 
cetățenești europene 
care au atins numărul de 
declarații de susținere 
necesar pentru a 
determina intervenția 
Comisiei Europene 
continuă să crească. Unele 
au dus la adoptarea de acte 
legislative, altele au avut 
rezultate semnificative de 
altă natură. Însă toate și-au 
adus subiectele în atenția 
cetățenilor și a factorilor de 
decizie și au creat rețele de 
oameni care împărtășesc 
aceleași preocupări.

 OBIECTIV 
 Să inițieze acțiuni pentru 
îmbunătățirea modului în 
care sunt tratate animalele 
de fermă, cu interzicerea 
utilizării: 

•  cuștilor pentru găini ouătoare, 
iepuri, puicuțe, pui de carne 
pentru reproducere, găini 
ouătoare pentru reproducere, 
prepelițe, rațe și gâște; 

• boxelor de fătare pentru scroafe; 

• boxelor pentru scroafe, dacă 
acestea nu sunt încă interzise; 

• boxelor individuale pentru viței, 
dacă acestea nu sunt încă interzise.

 

 PARTICIPARE 
1 397 113 de semnături 
validate, cu pragul necesar 
atins în 18 state membre 
ale UE

 ACȚIUNI SUBSECVENTE 
•  În răspunsul său la 

inițiativa cetățenească 
europeană, Comisia se 
angajează să prezinte,

până la sfârșitul anului 2023, o 
propunere legislativă de eliminare 
treptată și, în cele din urmă, de 
interzicere a utilizării sistemelor 
de cuști pentru toate animalele 
menționate în inițiativă.

• Propunerea Comisiei va viza, în 
mod deosebit:

- animalele care fac deja obiectul 
legislației: găinile ouătoare, 
scroafele și vițeii;

- alte animale menționate în 
ICE. În acest caz, Comisia a 
solicitat deja EFSA (Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța 
Alimentară) să completeze 
dovezile științifice existente 
în vederea stabilirii condițiilor 
necesare pentru interzicerea 
cuștilor.
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Inițiativa cetățenească europeană
Instrumentul cu care puteți modela politicile europene

LUAȚI 
INIȚIATIVA!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

U N I U N E A 
E U R O P E A N Ă

 Nu s-a mai întâmplat 
niciodată până acum ca 
atât de multe persoane să 
se solidarizeze pentru a 
apăra drepturile animalelor 
de fermă. De la păsările 
crescute în cuști care tânjesc 
să își întindă aripile, până la 
scroafele care ar vrea să își 
poată îngrijii puii în libertate 
și la iepurii care merită să 
aibă spațiu în care să zburde, 
fiecare dintre ei are acum 
o șansă mai bună în viață 
mulțumită vouă. 
– Citat de pe site-ul web al inițiativei

Să punem capăt erei cuștii
„Creșterea animalelor în cuști este un coșmar căruia îi vom pune capăt împreună.”    
– Organizatorii inițiativei „Să punem capăt erei cuștii”  
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