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Máte možnost Evropu spoluutvářet: 6 nových Evropských občanských iniciativ
čeká na podporu
6 nových Evropských občanských iniciativ žádá o podporu! Evropská občanská iniciativa je nástrojem
participativní demokracie, jehož cílem je spojit občany Evropské unie a dát jim příležitost ovlivnit
záležitosti, které se bezprostředně dotýkají jejich životů. Své nápady mohou odevzdat v jakémkoli oboru,
ve kterém má Evropská komise pravomoc navrhovat legislativní předpisy, jako je třeba ekologie,
zemědělství, vzdělávání nebo občanská práva.
6 otevřených iniciativ:
-

-

-

„Eat ORIGINal! Unmask your food“: Více o celé iniciativě se dozvíte zde.
„End the cage age“: Cílem je zastavit chov tisíců zvířat, která tráví celý život v klecích, a ukončit
tak jejich utrpení. Iniciativu můžete podepsat tady.
„Stop fraud and abuse of EU funds by better control of decisions, implementation and
penalties“: Cílem této iniciativy je zavést mechanismus pro efektivnější kontrolu fondů EU. Více
se o tom můžete dozvědět tady.
„Trvalé občanství Evropské unie“: V návaznosti na Brexit je cílem této iniciativy garantovat
práva občanů Evropské unie lidem, kteří by o ně po Brexitu přišli. Iniciativu můžete podepsat
tady.
„Zastavte hladovění 8 % obyvatel Evropy!“: Iniciativa se zabývá tím, jak ukončit hlad v Evropě.
Iniciativu můžete podepsat tady.

-

“We are a welcoming Europe”: Podporuje občany, kteří chtějí pomáhat uprchlíkům. Iniciativu
můžete podepsat tady.

Abyste se zapojili a změnili budoucnost, stačí jeden podpis. Pod každou iniciativu se musí podepsat
milion lidí z nejméně sedmi členských států, aby se jí Evropská komise zabývala.
Pokud se o Evropské občanské iniciativě a jednotlivých otevřených iniciativách chcete dozvědět víc, měli
byste vědět o její roadshow, která po třech zastávkách v Evropě míří i do Prahy. Bude tu 5. a 6. října.
Team Evropské občanské iniciativy se zúčastní Festivalu Demokracie, během kterého za podpory
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM organizuje půldenní workshop. Ten se bude konat
v Evropském domě 5. října od 8:30 do 12:30. Zúčastní se ho ti, kteří mají s participativní demokracií
zkušenosti. Čeká je kvíz, diskuze o Evropské občanské iniciativě a o budoucnosti občanské demokracie i
interaktivní sezení na téma získávání finančních prostředků, organizování kampaní nebo navazování
partnerství, aby byla iniciativa úspěšná.
Na workshop se můžete zaregistrovat tady, o svých nápadech budete diskutovat s Pascalem Herrym
z Evropské komise, Zarahou Caraanovou a Chrisem Ulothem z organizace AIESEC, Odessou Primusovou
z Global Research Institue, Ekaterinou Petrikevichovou z D21 a Ondřejem Timčem z IFD21.
Team Evropské občanské iniciativy další den postaví na náměstí Republiky stánek s fotokoutkem, aby
kolemjdoucí povzbudil ke sdílení svých nápadů, které budou moct poslat na cestu po Evropě, kde se
setkají s podobně smýšlejícími občany a partnery.
#EUTakeTheInitiative
--Novinářské registrace na workshop najdete na této adrese: https://www.eventbrite.com/e/workshopevropske-obcanske-iniciativy-v-praze-tickets-49814887670
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