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Predlog resolucije Predlog spremembe 

115. je zaskrbljen zaradi števila ljudi, ki so 

zaradi gospodarske krize ostali brez doma; 

meni, da morajo biti brezdomci še naprej 

vključeni v družbo ter da se je treba boriti 

proti njihovi osamitvi in marginalizaciji; v 

zvezi s tem poziva države članice, naj 

sprejmejo ambiciozne politike za pomoč 

brezdomcem; poudarja, da so brezdomci 

ranljive osebe, in ponovno poziva države 

članice, naj jih ne stigmatizirajo kot 

zločince; poziva države članice, naj 

odpravijo kakršen koli zakon ali politiko, 

ki bi jih predstavljala kot take; poziva 

države članice, naj izoblikujejo nacionalne 

strategije za boj proti pojavu brezdomstva 

na svojem ozemlju; opozarja, da je pravica 

do pomoči pri dostopu do stanovanja za 

najbolj prikrajšane prebivalce zapisana v 

Listini o temeljnih pravicah; 

115. je zaskrbljen zaradi števila ljudi, ki so 

bili zaradi gospodarske krize ob 

stanovanje; meni, da morajo biti brezdomci 

še naprej vključeni v družbo ter da se je 

treba boriti proti njihovi osamitvi in 

marginalizaciji; v zvezi s tem poziva 

države članice, naj sprejmejo ambiciozne 

politike za pomoč brezdomcem; poudarja, 

da so brezdomci ranljive osebe, in ponovno 

poziva države članice, naj jih ne 

stigmatizirajo kot zločince; poziva države 

članice, naj odpravijo kakršen koli zakon 

ali politiko, ki bi jih predstavljala kot take; 

poziva države članice, naj izoblikujejo 

nacionalne strategije za boj proti pojavu 

brezdomstva na svojem ozemlju; poziva 

Komisijo, naj s spodbujanjem izmenjave 

najboljše prakse in zbiranjem točnih 

podatkov podpre države članice pri 

njihovem boju proti brezdomstvu; poziva 

Komisijo, naj v državah članicah spremlja 

kršitve človekovih pravic, ki so posledica 

brezdomstva; opozarja, da je pravica do 

pomoči pri dostopu do stanovanja za 

najbolj prikrajšane prebivalce zapisana v 

Listini o temeljnih pravicah; 

Or. en 
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138. poziva institucije EU in države 

članice, naj preučijo učinek, ki ga imajo 

predlagani ali izvedeni varčevalni ukrepi 

na temeljne pravice, in sicer glede na spol 

ter ob tem upoštevajo nesorazmerni 

učinek varčevalnih ukrepov na ženske; 

poziva institucije EU, naj v primerih, ko so 

varčevalni ukrepi negativno vplivali na 

gospodarske, socialne in kulturne pravice 

žensk, nemudoma sprejmejo popravne 

ukrepe; 

138. poziva institucije EU in države 

članice, naj preučijo učinek, ki ga imajo 

predlagani ali izvedeni drastični rezi 

proračuna na temeljne pravice, in sicer 

glede na spol in starost; poziva institucije 

EU, naj v primerih, ko so drastični rezi 

proračuna negativno vplivali na 

gospodarske, socialne in kulturne pravice 

žensk in mladih, nemudoma sprejmejo 

popravne ukrepe; 

Or. en 

 

 


