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Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013 – 2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 115 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

115. изразява своята тревога във връзка 

с броя на лицата, загубили жилището си 

в резултат от икономическата криза; 

счита, че бездомните лица трябва да 

продължават да бъдат интегрирани в 

обществото и че трябва да се води борба 

с тяхната изолация и маргинализация; за 

тази цел призовава държавите членки да 

приемат амбициозни политики, за да 

подпомагат тези лица; подчертава, че 

бездомните лица са уязвими, и отново 

призовава държавите членки да се 

въздържат от заклеймяването им като 

закононарушители; призовава 

държавите членки да отменят всеки 

нормативен акт или политика, 

представящи ги като такива; призовава 

държавите членки да разработят 

национални стратегии за борба с 

явлението бездомност на своята 

територия; подчертава, че правото на 

помощ за жилище на най-нуждаещите 

се лица е заложено в Хартата на 

основните права; 

115. изразява своята тревога във връзка 

с броя на лицата, загубили жилището си 

в резултат от икономическата криза; 

счита, че бездомните лица трябва да 

продължават да бъдат интегрирани в 

обществото и че трябва да се води борба 

с тяхната изолация и маргинализация; за 

тази цел призовава държавите членки да 

приемат амбициозни политики, за да 

подпомагат тези лица; подчертава, че 

бездомните лица са уязвими, и отново 

призовава държавите членки да се 

въздържат от заклеймяването им като 

закононарушители; призовава 

държавите членки да отменят всеки 

нормативен акт или политика, 

представящи ги като такива; призовава 

държавите членки да разработят 

национални стратегии за борба с 

явлението бездомност на своята 

територия; призовава Комисията да 

подкрепя усилията на държавите 

членки за борба с бездомността, като 

улеснява обмена на добри практики и 

събирането на точни данни;  

призовава Комисията да извършва 

мониторинг на нарушенията на 

правата на човека в държавите 

членки, които произтичат от 

бездомността; подчертава, че правото 

на помощ за жилище на най-
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нуждаещите се лица е заложено в 

Хартата на основните права; 

Or. en 
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Параграф 138 

 

Предложение за резолюция Изменение 

138. призовава институциите на ЕС и 

държавите членки да разгледат през 

призмата на равенството между 

половете въздействието на предлаганите 

или реализираните мерки за строги 

икономии върху основните права, като 

вземат предвид непропорционалното 

въздействие на мерките за строги 

икономии върху жените; призовава 

институциите на ЕС да предприемат 

незабавно коригиращи действия, ако 

мерките за строги икономии са 

повлияли отрицателно върху 

икономическите, социалните и 

културните права на жените; 

138. призовава институциите на ЕС и 

държавите членки да разгледат, 

отчитайки фактори като 

равенството между половете и 

възрастта, въздействието на 

предлаганите или реализираните 

драстични бюджетни съкращения 

върху основните права; призовава 

институциите на ЕС да предприемат 

незабавно коригиращи действия, ако 

драстичните бюджетни съкращения 

са повлияли отрицателно върху 

икономическите, социалните и 

културните права на жените и младите 

хора; 

Or. en 

 

 


