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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

115 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

115. reiškia susirūpinimą d÷l žmonių, kurie 

prarado savo būstą d÷l ekonomin÷s kriz÷s, 

skaičiaus; mano, kad benamiai privalo būti 

išlaikomi integruoti į visuomenę ir kad 

reikia kovoti su jų atskirtimi ir 

marginalizacija; taigi ragina valstybes 

nares patvirtinti šiems žmon÷ms pad÷ti 

skirtą ambicingą politiką; pabr÷žia, kad 

benamiai yra pažeidžiami žmon÷s, ir 

primena savo raginimą valstyb÷ms nar÷ms 

nelaikyti jų nusikalt÷liais; ragina valstybes 

nares panaikinti visus įstatymus ar 

atsisakyti politikos, pagal kuriuos jie 

tokiais laikomi; ragina valstybes nares 

parengti nacionalines kovos su benamių 

reiškiniu savo teritorijose strategijas; 

pabr÷žia, kad neturtingiausių visuomen÷s 

asmenų teis÷ į paramą aprūpinant būstu 

nustatyta Pagrindinių teisių chartijoje; 

115. reiškia susirūpinimą d÷l žmonių, kurie 

prarado savo būstą d÷l ekonomin÷s kriz÷s, 

skaičiaus; mano, kad benamiai privalo būti 

išlaikomi integruoti į visuomenę ir kad 

reikia kovoti su jų atskirtimi ir 

marginalizacija; taigi ragina valstybes 

nares patvirtinti šiems žmon÷ms pad÷ti 

skirtą plataus užmojo; pabr÷žia, kad 

benamiai yra pažeidžiami žmon÷s, ir 

primena savo raginimą valstyb÷ms nar÷ms 

nelaikyti jų nusikalt÷liais; ragina valstybes 

nares panaikinti visus įstatymus ar 

atsisakyti politikos, pagal kuriuos jie 

tokiais laikomi; ragina valstybes nares 

parengti nacionalines kovos su benamių 

reiškiniu savo teritorijose strategijas; prašo 

Komisijos remti valstybių narių pastangas 

kovoti su benamyste sudarant 

palankesnes sąlygas keistis geriausios 

patirties pavyzdžiais ir rinkti tikslius 

duomenis; ragina Komisiją steb÷ti d÷l 

benamyst÷s atsirandančius žmogaus teisių 

pažeidimus valstyb÷se nar÷se; pabr÷žia, 

kad neturtingiausių visuomen÷s asmenų 

teis÷ į paramą aprūpinant būstu nustatyta 

Pagrindinių teisių chartijoje; 

Or. en 
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138. ragina ES institucijas ir valstybes 

nares apsvarstyti siūlomų arba 

įgyvendinamų griežtų taupymo priemonių 

poveikį pagrindin÷ms teis÷ms atsižvelgiant 

į lyčių skirtumus ir neproporcingą griežtų 

taupymo priemonių poveikį moterims; 

ragina ES institucijas nedelsiant imtis 

taisomųjų veiksmų tais atvejais, kai d÷l 

griežtų taupymo priemonių nukent÷jo 

moterų ekonomin÷s, socialin÷s ir 

kultūrin÷s teis÷s; 

138. ragina ES institucijas ir valstybes 

nares apsvarstyti siūlomo arba 

įgyvendinamo drastiško biudžeto l÷šų 

sumažinimo poveikį pagrindin÷ms teis÷ms 

atsižvelgiant į lyčių ir amžiaus skirtumus; 

ragina ES institucijas nedelsiant imtis 

taisomųjų veiksmų tais atvejais, kai d÷l 

drastiško biudžeto l÷šų mažinimo 

nukent÷jo moterų ir jaunų žmonių 

ekonomin÷s, socialin÷s ir kultūrin÷s teis÷s; 

Or. en 

 

 


