
 

Evropska 
državljanska 
pobuda Vaš glas 

šteje

Število evropskih 
državljanskih pobud, 
ki so zbrale potrebno 
število izjav o podpori 
za ukrepanje Evropske 
komisije, se še naprej 
povečuje. Pri nekaterih je 
to privedlo do sprejetja 
novih predpisov, pri drugih 
pa do drugih pomembnih 
rezultatov. Vse pa so 
ustvarile omrežja okoli 
vprašanj in povečale 
ozaveščenost državljanov 
in snovalcev politik.

 CILJ 
Izboljšati ravnanje z 
rejnimi živalmi s 
prepovedjo uporabe: 

• kletk za kokoši
nesnice, kunce, mlade kokoši, 
plemenske brojlerje, plemenske 
kokoši, prepelice, race in gosi; 

• prasitvenih boksov za svinje; 

• boksov za svinje, kjer še 
niso prepovedani; 

• individualnih boksov za teleta, 
kjer še niso prepovedani. 

 

 PODPORA 
1 397 113 potrjenih 
podpisov z zahtevanim 
pragom, doseženim v  
18 državah članicah EU.

 NADALJNJI KORAKI 
•   Komisija se v svojem 

odgovoru na evropsko 
državljansko pobudo 
zavezuje, da bo do

konca leta 2023 predložila 
zakonodajni predlog za postopno 
odpravo in končno prepoved 
uporabe sistemov kletk za vse 
živali, navedene v pobudi.

• Predlog Komisije se bo nanašal 
zlasti na:

- živali, ki jih zakonodaja že 
zajema: kokoši nesnice, svinje in 
teleta;

- druge živali, navedene v 
evropski državljanski pobudi. 
V tem primeru je Komisija že 
zaprosila Evropsko agencijo 
za varnost hrane, naj dopolni 
obstoječe znanstvene dokaze, 
da bi se določili pogoji, potrebni 
za prepoved kletk.
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Follow updates from the European Citizens’ Initiative here:  
https://europa.eu/citizens-initiative/news_sl 
Check out detailed Success Stories in the ECI Forum here:  
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_sl
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Evropska državljanska pobuda
vaše orodje za oblikovanje evropske politike

PREVZEMITE 
POBUDO

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

EVROPSKA UNIJA

Končajmo dobo kletk
„Reja v kletkah je nočna mora, ki jo bomo skupaj končali.“    
– Organizatorji pobude „Končajmo dobo kletk“ 

 Za rejne živali se ni še 
nikoli zavzelo toliko ljudi. 
Kokoši v kletkah si želijo 
razpreti peruti, svinje 
nahraniti svoje prašičke na 
prostem, kunci pa skakati 
naokrog – vsem se zdaj 
zahvaljujoč tvoji podpori  
obeta boljše življenje. 
Citat s spletne strani „Končajmo dobo kletk“ September 

2018   
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2020 
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Komisije

April 
2021 

 
javna predstavitev 
v Evropskem 
parlamentu
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