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115. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

115. pauž satraukumu par to cilvēku skaitu, 
kuri zaudējuši mājokli ekonomikas krīzes 
dēĜ; uzskata, ka personām bez noteiktas 
dzīvesvietas jāpaliek iekĜautām sabiedrībā 
un ka ir jācīnās pret šādu personu izolāciju 
un atstumtību; šajā nolūkā aicina 
dalībvalstis pieĦemt vērienīgu politiku, lai 
šādām personām palīdzētu; uzsver, ka 
bezpajumtnieki ir neaizsargātas personas, 
un atkārtoti pauž savu aicinājumu 
dalībvalstīm atturēties no šādu personu 
stigmatizēšanas par likumpārkāpējiem; 
prasa dalībvalstīm atcelt jebkādus likumus 
vai politikas virzienus, kas šīs personas 
atspoguĜo šādā veidā; aicina dalībvalstis 
izstrādāt valstu stratēăijas nolūkā cīnīties 
pret bezpajumtniecību savās teritorijās; 
atgādina, ka tiesības uz mājokĜa pabalstu 
vistrūcīgākajām personām ir noteiktas 
Pamattiesību hartā; 

115. pauž satraukumu par to cilvēku skaitu, 
kuri zaudējuši mājokli ekonomikas krīzes 
dēĜ; uzskata, ka personām bez noteiktas 
dzīvesvietas jāpaliek iekĜautām sabiedrībā 
un ka ir jācīnās pret šādu personu izolāciju 
un atstumtību; šajā nolūkā aicina 
dalībvalstis pieĦemt vērienīgu politiku, lai 
šādām personām palīdzētu; uzsver, ka 
bezpajumtnieki ir neaizsargātas personas, 
un atkārtoti pauž savu aicinājumu 
dalībvalstīm atturēties no šādu personu 
stigmatizēšanas par likumpārkāpējiem; 
prasa dalībvalstīm atcelt jebkādus likumus 
vai politikas virzienus, kas šīs personas 
atspoguĜo šādā veidā; aicina dalībvalstis 
izstrādāt valstu stratēăijas nolūkā cīnīties 
pret bezpajumtniecību savās teritorijās; 
aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis to 

centienos izbeigt bezpajumtniecību, 

veicinot apmaiĦu ar labāko praksi un 

precīzu datu vākšanu; aicina Komisiju 

uzraudzīt tos cilvēktiesību pārkāpumus 

dalībvalstīs, kuru pamatā ir 

bezpajumtniecība; atgādina, ka tiesības uz 
mājokĜa pabalstu vistrūcīgākajām 
personām ir noteiktas Pamattiesību hartā; 
 

Or. en 
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138. aicina ES iestādes un dalībvalstis 
noskaidrot ierosināto vai īstenoto taupības 
pasākumu ietekmi uz pamattiesībām no 
dzimuma viedokĜa, Ħemot vērā taupības 
pasākumu nesamērīgo ietekmi uz 

sievietēm; aicina ES iestādes nekavējoties 
rīkoties uzlabošanas nolūkā, ja taupības 
pasākumi ir negatīvi ietekmējuši sieviešu 
ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības; 

138. aicina ES iestādes un dalībvalstis 
noskaidrot ierosināto vai īstenoto drastisko 
budžeta samazinājumu ietekmi uz 
pamattiesībām, īpašu uzmanību pievēršot 
dzimuma un vecuma dimensijai; aicina ES 
iestādes nekavējoties rīkoties uzlabošanas 
nolūkā, ja drastiskie budžeta 
samazinājumi ir negatīvi ietekmējuši 
sieviešu un jauniešu ekonomiskās, 
sociālās un kultūras tiesības; 

Or. en 


