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Amendamentul 1 
Louis Michel, Sylvie Goulard, Cecilia Wikström 
în numele Grupului ALDE 
 

Raport A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 115 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

115. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 

numărul persoanelor care și-au pierdut 
locuința ca urmare a crizei economice; 
opinează că persoanele fără adăpost trebuie 

să fie menținute integrate în societate și că 
izolarea și marginalizarea lor trebuie 

combătute; le solicită, în acest sens, 
statelor membre să adopte politici 
ambițioase pentru a veni în ajutorul acestor 

persoane; subliniază faptul că persoanele 
fără adăpost sunt vulnerabile și își 
reiterează apelul adresat statelor membre 
de a evita stigmatizarea acestora ca 
delincvenți; le solicită statelor membre să 

abroge orice act normativ sau să 
abandoneze orice politici care le-ar 
prezenta ca atare; le solicită statelor 

membre să conceapă strategii naționale de 
combatere a fenomenului persoanelor fără 

adăpost pe teritoriul lor; subliniază că 
dreptul la asistență locativă acordat 
păturilor sociale celor mai sărace este 

consfințit de Carta drepturilor 
fundamentale; 

115. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 

numărul persoanelor care și-au pierdut 
locuința ca urmare a crizei economice; 
opinează că persoanele fără adăpost trebuie 

să fie menținute integrate în societate și că 
izolarea și marginalizarea lor trebuie 

combătute; le solicită, în acest sens, 
statelor membre să adopte politici 
ambițioase pentru a veni în ajutorul acestor 

persoane; subliniază faptul că persoanele 
fără adăpost sunt vulnerabile și își 
reiterează apelul adresat statelor membre 
de a evita stigmatizarea acestora ca 
delincvenți; le solicită statelor membre să 

abroge orice act normativ sau să 
abandoneze orice politici care le-ar 
prezenta ca atare; le solicită statelor 

membre să conceapă strategii naționale de 
combatere a fenomenului persoanelor fără 

adăpost pe teritoriul lor; îi solicită 
Comisiei să sprijine statele membre în 
eforturile lor de combatere a fenomenului 
lipsei de adăpost, prin facilitarea 
schimbului de bune practici și prin 
colectarea unor date exacte; invită 
Comisia să monitorizeze încălcările 
drepturilor omului din statele membre 
survenite ca rezultat al lipsei de adăpost; 
subliniază că dreptul la asistență locativă 

acordat păturilor sociale celor mai sărace 
este consfințit de Carta drepturilor 
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fundamentale; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0230/2 

Amendamentul 2 
Louis Michel, Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 138 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

138. le solicită instituțiilor UE și statelor 
membre să analizeze, din perspectiva 
dimensiunii de gen, consecințele măsurilor 
de austeritate propuse sau implementate 
asupra drepturilor fundamentale, ținând 
seama de impactul disproporționat al 
acestora asupra femeilor; le solicită 
instituțiilor UE ca, în cazurile în care 

măsurile de austeritate au afectat negativ 
drepturile economice, sociale și culturale 
ale femeilor, să adopte de îndată măsuri de 
remediere; 

138. le solicită instituțiilor UE și statelor 
membre să analizeze, din perspectiva 
dimensiunii de gen și sub aspectul vârstei, 
consecințele reducerilor drastice ale 
bugetelor, propuse sau implementate, 
asupra drepturilor fundamentale; le solicită 
instituțiilor UE ca, în cazurile în care 
reducerile drastice ale bugetelor au afectat 
negativ drepturile economice, sociale și 
culturale ale femeilor și tinerilor, să adopte 
de îndată măsuri de remediere; 

Or. en 

 

 


