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Pozmeňujúci návrh  1 

Louis Michel, Sylvie Goulard, Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 115 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

115. vyjadruje znepokojenie nad počtom 
osôb, ktoré v dôsledku hospodárskej krízy 
prišli o bývanie; domnieva sa, že osoby bez 
domova musia zostať začlenené do 
spoločnosti a je potrebné bojovať proti ich 
izolácii a marginalizácii; v tomto smere 
vyzýva členské štáty, aby prijali 
ambiciózne politiky na pomoc týmto 
ľuďom; zdôrazňuje, že osoby bez domova 
sú zraniteľné osoby, a opakuje svoju výzvu 
adresovanú členským štátom, aby ich 
nestigmatizovali ako delikventov; žiada 
členské štáty, aby zrušili všetky zákony 
alebo politiky, ktoré by ich ako delikventov 
prezentovali; vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali vnútroštátne stratégie 
zamerané na boj proti bezdomovectvu na 
svojom území; zdôrazňuje, že právo na 
pomoc s bývaním v prípade tých 
najchudobnejších v spoločnosti je 
zakotvené v Charte základných práv; 

115. vyjadruje znepokojenie nad počtom 
osôb, ktoré v dôsledku hospodárskej krízy 
prišli o bývanie; domnieva sa, že osoby bez 
domova musia zostať začlenené do 
spoločnosti a je potrebné bojovať proti ich 
izolácii a marginalizácii; v tomto smere 
vyzýva členské štáty, aby prijali 
ambiciózne politiky na pomoc týmto 
ľuďom; zdôrazňuje, že osoby bez domova 
sú zraniteľné osoby, a opakuje svoju výzvu 
adresovanú členským štátom, aby ich 
nestigmatizovali ako delikventov; žiada 
členské štáty, aby zrušili všetky zákony 
alebo politiky, ktoré by ich ako delikventov 
prezentovali; vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali vnútroštátne stratégie 
zamerané na boj proti bezdomovectvu na 
svojom území; vyzýva Komisiu, aby 

podporovala členské štáty v ich boji proti 

bezdomovectvu tak, že uľahčí výmenu 

najlepších postupov a zhromažďovanie 

presných údajov; vyzýva Komisiu, aby v 

členských štátoch monitorovala 

porušovanie ľudských práv, ku ktorému 

dochádza v dôsledku bezdomovectva; 

zdôrazňuje, že právo na pomoc s bývaním 
v prípade tých najchudobnejších v 
spoločnosti je zakotvené v Charte 
základných práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Louis Michel, Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 138 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

138. vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, 
aby rodovo citlivým spôsobom preskúmali 
vplyv navrhovaných alebo realizovaných 
úsporných opatrení na základné práva, 
pričom zohľadnia neúmerný vplyv 

úsporných opatrení na ženy; vyzýva 
inštitúcie EÚ, aby okamžite prijali 
nápravné opatrenia, ak úsporné opatrenia 
negatívnym spôsobom ovplyvnili 
hospodárske, sociálne a kultúrne práva 
žien; 

138. vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, 
aby s prihliadnutím na rod a vek 

preskúmali vplyv navrhovaných alebo 
realizovaných drastických rozpočtových 

škrtov na základné práva; vyzýva inštitúcie 
EÚ, aby okamžite prijali nápravné 
opatrenia, ak drastické rozpočtové škrty 

negatívnym spôsobom ovplyvnili 
hospodárske, sociálne a kultúrne práva žien 
a mladých ľudí; 

Or. en 

 
 


