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Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 115 

 

Proposta de resolução Alteração 

115. Manifesta preocupação com o número 

de pessoas que perderam a sua casa no 

seguimento da crise económica; considera 

que as pessoas sem domicílio fixo devem 

ser integradas na sociedade e que o seu 

isolamento e marginalização devem ser 

combatidos; neste contexto, insta os 

Estados-Membros a adotarem políticas 

ambiciosas para ajudar estas pessoas; frisa 

que as pessoas sem domicílio fixo são 

pessoas vulneráveis e reitera o seu apelo 

aos Estados-Membros para que se 

abstenham de as estigmatizar como 

delinquentes; solicita aos 

Estados-Membros que suprimam qualquer 

lei ou política que os retrate como tal; 

apela aos Estados-Membros para que 

elaborem estratégias nacionais que 

procurem lutar contra o fenómeno dos 

sem-abrigo nos seus territórios; relembra 

que o direito a ajuda à habitação para as 

pessoas mais desfavorecidas está 

consagrado da Carta dos Direitos 

Fundamentais; 

115. Manifesta preocupação com o número 

de pessoas que perderam a sua casa no 

seguimento da crise económica; considera 

que as pessoas sem domicílio fixo devem 

ser integradas na sociedade e que o seu 

isolamento e marginalização devem ser 

combatidos; neste contexto, insta os 

Estados-Membros a adotarem políticas 

ambiciosas para ajudar estas pessoas; frisa 

que as pessoas sem domicílio fixo são 

pessoas vulneráveis e reitera o seu apelo 

aos Estados-Membros para que se 

abstenham de as estigmatizar como 

delinquentes; solicita aos 

Estados-Membros que suprimam qualquer 

lei ou política que os retrate como tal; 

apela aos Estados-Membros para que 

elaborem estratégias nacionais que 

procurem lutar contra o fenómeno dos 

sem-abrigo nos seus territórios; insta a 

Comissão a apoiar os Estados-Membros 

nas suas missões de combate ao fenómeno 

dos sem-abrigo, facilitando o intercâmbio 

de práticas de excelência e a recolha de 

dados precisos; exorta a Comissão a 

monitorizar as violações dos Direitos 

Humanos nos Estados-Membros causadas 

pelo fenómeno dos sem-abrigo; relembra 

que o direito a ajuda à habitação para as 

pessoas mais desfavorecidas está 

consagrado da Carta dos Direitos 
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Fundamentais; 

Or. en 
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Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 138 

 

Proposta de resolução Alteração 

138. Solicita às instituições e aos 

Estados-Membros da UE que analisem o 

impacto das medidas de austeridade, 

propostas ou aplicadas, nos direitos 

fundamentais numa perspetiva de género, 

tendo em conta as repercussões 

desproporcionadas dessa medidas nas 

mulheres;  insta as instituições da UE a 

tomarem medidas corretivas sem demora 

sempre que as medidas de austeridade 

tenham um impacto negativo nos direitos 

económicos, sociais e culturais das 

mulheres; 

138. Solicita às instituições e aos 

Estados-Membros da UE que analisem o 

impacto dos cortes drásticos dos 

orçamentos, propostos ou aplicados, nos 

direitos fundamentais, numa perspetiva que 

atenda ao género e à idade; insta as 

instituições da UE a tomarem medidas 

corretivas sem demora, sempre que os 

cortes drásticos nos orçamentos tenham 

um impacto negativo nos direitos 

económicos, sociais e culturais das 

mulheres e dos jovens; 

Or. en 

 

 


