
 

AM\1071374CS.doc  PE565.784v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

2. 9. 2015 A8-0230/1 

Pozměňovací návrh  1 

Louis Michel, Sylvie Goulard, Cecilia Wikström 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 115 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

115. vyjadřuje své znepokojení nad počtem 

osob, které v důsledku hospodářské krize 

přišly osvé bydlení; je toho názoru, že 

osoby bez domova musí být i nadále 

součástí společnosti a že je třeba bojovat 

proti jejich izolaci a marginalizaci; vyzývá 

v tomto ohledu členské státy, aby přijaly 

ambiciózní strategii, která by těmto 

osobám pomohla; poukazuje na 

zranitelnost osob bez domova a opakuje 

svou výzvu členským státům, aby se 

zdržely stigmatizace těchto osob jako 

delikventů; žádá členské státy, aby zrušily 

zákony nebo politiku, které by je takto 

prezentovaly; vyzývá členské státy, aby 

vypracovaly vlastní strategii, která by se na 

jejich území zaměřila na boj proti 

fenoménu bezdomovectví; připomíná, že 

v Listině základních práv je zakotveno 

právo nejpotřebnějších na pomoc v oblasti 

bydlení; 

115. vyjadřuje své znepokojení nad počtem 

osob, které v důsledku hospodářské krize 

přišly o své bydlení; je toho názoru, že 

osoby bez domova musí být i nadále 

součástí společnosti a že je třeba bojovat 

proti jejich izolaci a marginalizaci; vyzývá 

v tomto ohledu členské státy, aby přijaly 

ambiciózní strategii, která by těmto 

osobám pomohla; poukazuje na 

zranitelnost osob bez domova a opakuje 

svou výzvu členským státům, aby se 

zdržely stigmatizace těchto osob jako 

delikventů; žádá členské státy, aby zrušily 

zákony nebo politiku, které by je takto 

prezentovaly; vyzývá členské státy, aby 

vypracovaly vlastní strategii, která by se na 

jejich území zaměřila na boj proti 

fenoménu bezdomovectví; vyzývá Komisi, 

aby podporovala členské státy v boji proti 

bezdomovectví tak, že usnadní výměnu 

osvědčených postupů a shromažďování 

přesných údajů; vyzývá Komisi, aby 

monitorovala případy porušování lidských 

práv v členských státech, k nimž dochází v 

důsledku bezdomovectví; připomíná, že 

v Listině základních práv je zakotveno 

právo nejpotřebnějších na pomoc v oblasti 

bydlení; 

Or. en 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

138. vyzývá orgány EU a členské státy, 

aby s přihlédnutím k rovnosti pohlaví 

prozkoumaly dopad navrhovaných a 

realizovaných úsporných opatření na 

základní práva a vzaly přitom v úvahu 

nepřiměřený dopad úsporných opatření 

na ženy; vyzývá orgány EU, aby v 

případech, kdy úsporná opatření negativně 

ovlivňují ekonomická, sociální a kulturní 

práva žen, okamžitě přijaly nápravná 

opatření; 

138. vyzývá orgány EU a členské státy, 

aby s přihlédnutím k rovnosti pohlaví a k 

hledisku věku prozkoumaly dopad 

navrhovaných a realizovaných drastických 

rozpočtových škrtů na základní práva; 

vyzývá orgány EU, aby v případech, kdy 

drastické rozpočtové škrty negativně 

ovlivňují ekonomická, sociální a kulturní 

práva žen a mladých lidí, okamžitě přijaly 

nápravná opatření; 

Or. en 

 

 


