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115. wyraŜa zaniepokojenie liczbą osób, 

które utraciły miejsca zamieszkania w 

wyniku kryzysu gospodarczego; uwaŜa, Ŝe 

naleŜy dbać o utrzymanie zintegrowania 

osób bezdomnych ze społeczeństwem i 

walczyć z ich odizolowaniem i 

marginalizacją; wzywa w związku z tym 

państwa członkowskie do przyjęcia 

odwaŜnych strategii politycznych w celu 

przyjścia tym osobom z pomocą; 

przypomina, Ŝe osoby bezdomne 

wymagają szczególnego traktowania i 

ponawia apel do państw członkowskich o 

powstrzymanie się od ich stygmatyzacji 

jako przestępców; zwraca się do państw 

członkowskich o zrezygnowanie z 

wszelkiego rodzaju przepisów lub strategii 

politycznych, które przedstawiają te osoby 

w takim świetle; apeluje do państw 

członkowskich o opracowanie strategii 

krajowych mających na celu zwalczanie 

zjawiska bezdomności na ich terytorium; 

przypomina, Ŝe prawo do pomocy 

mieszkaniowej dla osób najbardziej 

potrzebujących figuruje w Karcie praw 

podstawowych; 

115. wyraŜa zaniepokojenie liczbą osób, 

które utraciły miejsca zamieszkania w 

wyniku kryzysu gospodarczego; uwaŜa, Ŝe 

naleŜy dbać o utrzymanie zintegrowania 

osób bezdomnych ze społeczeństwem i 

walczyć z ich odizolowaniem i 

marginalizacją; wzywa w związku z tym 

państwa członkowskie do przyjęcia 

odwaŜnych strategii politycznych w celu 

przyjścia tym osobom z pomocą; 

przypomina, Ŝe osoby bezdomne 

wymagają szczególnego traktowania i 

ponawia apel do państw członkowskich o 

powstrzymanie się od ich stygmatyzacji 

jako przestępców; zwraca się do państw 

członkowskich o zrezygnowanie z 

wszelkiego rodzaju przepisów lub strategii 

politycznych, które przedstawiają te osoby 

w takim świetle; apeluje do państw 

członkowskich o opracowanie strategii 

krajowych mających na celu zwalczanie 

zjawiska bezdomności na ich terytorium; 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w ich walce z 

bezdomnością poprzez ułatwienie 

wymiany najlepszych praktyk i 

gromadzenie dokładnych danych; wzywa 

Komisję do monitorowania w państwach 

członkowskich przypadków łamania praw 

człowieka, których przyczyną jest 

bezdomność; przypomina, Ŝe prawo do 

pomocy mieszkaniowej dla osób 

najbardziej potrzebujących figuruje w 
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Karcie praw podstawowych; 

Or. en 
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138. apeluje do instytucji unijnych i państw 

członkowskich o przeanalizowanie, w 

sposób uwzględniający aspekty związane z 

płcią, wpływu proponowanych i 

wdroŜonych środków oszczędnościowych 

na prawa podstawowe, z uwagi na fakt 

nieproporcjonalnego oddziaływania 

środków oszczędnościowych na kobiety; 

apeluje do instytucji unijnych o podjęcie 

niezwłocznych działań naprawczych w 

odniesieniu do przypadków, w których 

środki oszczędnościowe wpłynęły na 

przysługujące kobietom prawa 

ekonomiczne, społeczne i kulturalne; 

138. apeluje do instytucji unijnych i państw 

członkowskich o przeanalizowanie wpływu 

proponowanych i wdroŜonych 

drastycznych cięć budŜetowych na prawa 

podstawowe w sposób uwzględniający 

aspekty związane z płcią i wiekiem; 

apeluje do instytucji unijnych o podjęcie 

niezwłocznych działań naprawczych w 

odniesieniu do przypadków, w których 

drastyczne cięcia budŜetowe negatywnie 

wpłynęły na przysługujące kobietom i 

ludziom młodym prawa ekonomiczne, 

społeczne i kulturalne; 

Or. en 


