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115. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy igen 

magas azoknak a száma, akik a gazdasági 

válság miatt vesztették el otthonukat; úgy 

véli, hogy a hajléktalanokat integrálni kell 

a társadalomba, és hogy fel kell lépni 

elszigetelıdésük és kirekesztésük ellen; e 

célból felszólítja a tagállamokat, hogy 

fogadjanak el ambiciózus politikákat e 

személyek megsegítése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a hajléktalanok 

kiszolgáltatott személyek, és ismételten 

felszólítja a tagállamokat, hogy ne 

bélyegezzék meg ıket bőnözıként; 

felszólítja a tagállamokat, hogy helyezzék 

hatályon kívül az ilyen irányú 

jogszabályokat vagy szakpolitikákat; 

felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak 

ki nemzeti stratégiákat a hajléktalanság 

jelensége elleni fellépés érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a társadalom 

legszegényebb rétegeit a lakástámogatás 

tekintetében megilletı jog az Alapjogi 

Chartában foglalt jog; 

115. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy igen 

magas azoknak a száma, akik a gazdasági 

válság miatt vesztették el otthonukat; úgy 

véli, hogy a hajléktalanokat integrálni kell 

a társadalomba, és hogy fel kell lépni 

elszigetelıdésük és kirekesztésük ellen; e 

célból felszólítja a tagállamokat, hogy 

fogadjanak el ambiciózus politikákat e 

személyek megsegítése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a hajléktalanok 

kiszolgáltatott személyek, és ismételten 

felszólítja a tagállamokat, hogy ne 

bélyegezzék meg ıket bőnözıként; 

felszólítja a tagállamokat, hogy helyezzék 

hatályon kívül az ilyen irányú 

jogszabályokat vagy szakpolitikákat; 

felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak 

ki nemzeti stratégiákat a hajléktalanság 

jelensége elleni fellépés érdekében; 

felszólítja a Bizottságot, hogy elısegítve a 

bevált gyakorlatok cseréjét és a pontos 

adatgyőjtést, támogassa a tagállamokat a 

hajléktalanság elleni küzdelmükben; 

felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse 

nyomon a tagállamokban a 

hajléktalanságból fakadó emberi jogi 

jogsértéseket; hangsúlyozza, hogy a 

társadalom legszegényebb rétegeit a 

lakástámogatás tekintetében megilletı jog 

az Alapjogi Chartában foglalt jog; 

Or. en 
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138. felhívja az uniós intézményeket és a 

tagállamokat, hogy a nemek közötti 

egyenlıséget figyelembe véve vizsgálják 

meg a javasolt vagy végrehajtott 

megszorító intézkedések alapvetı jogokra 

gyakorolt hatását, szem elıtt tartva a 

megszorító intézkedések nıket érintı 

aránytalan következményeit; felhívja az 

uniós intézményeket, hogy hozzanak 

azonnali korrekciós intézkedéseket 

azokban az esetekben, amelyekben a 

megszorító intézkedések kedvezıtlen 

hatással voltak a nık gazdasági, szociális 

és kulturális jogaira; 

138. felhívja az uniós intézményeket és a 

tagállamokat, hogy a nemekkel és a 

korosztályokkal kapcsolatos szempontokat 

figyelembe véve vizsgálják meg a javasolt 

vagy végrehajtott drasztikus költségvetési 

megszorítások alapvetı jogokra gyakorolt 

hatását; felhívja az uniós intézményeket, 

hogy hozzanak azonnali korrekciós 

intézkedéseket azokban az esetekben, 

amelyekben a drasztikus költségvetési 

megszorítások kedvezıtlen hatással voltak 

a nık és a fiatalok gazdasági, szociális és 

kulturális jogaira; 

Or. en 

 

 


