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Писмена декларация относно премахване на уличната бездомност

Европейският парламент,

– като взе предвид член 116 от своя правилник,

A. като има предвид, че през 2005 г. Съветът по заетост, социална политика, здраве 
и потребителски въпроси (ЗСПЗПВ) определи бездомността като приоритет в 
част „активно включване” от стратегията на ЕС за социална закрила и 
включване,

Б. като има предвид, че достъпът до подходящи жилищни условия е основно право 
на човека и че достъпът до подслон е често първата крачка по пътя към 
разрешението на въпроса за подходящи и устойчиви жилищни условия за лица, 
които страдат от крайна бедност и изолация,

В. като има предвид, че всяка зима на територията на ЕС има хора, които умират 
вследствие на измръзване, поради липса на жилища за настаняване в спешни 
случаи и поради отсъствие на специализирани служби, които обслужват нуждите 
на тези хора,

Г. като има предвид, че уличната бездомност е най-видимата форма на бездомност 
и че борбата с нея може да се води ефективно само като част от по-широка и 
цялостна стратегия, 

Д. като има предвид, че през настоящата година Европейският парламент призова 
два пъти за спешни действия за справяне с бездомността,

1. Призовава Съвета да постигне споразумение относно ангажимент в рамките на 
ЕС за премахване на бездомността до 2015 г., 

2. Призовава Комисията да разработи европейско рамково определение за 
бездомност, да събере сравнителни и надеждни статистически данни и да 
предоставя ежегодни отчети относно предприетите действия и постигнатия 
напредък в държавите-членки на ЕС по отношение на въпроса за премахване на 
бездомността, 

3. Настоятелно приканва държавите-членки да разработят „зимен план за спешни 
действия” като част от по-широка стратегия за борба срещу бездомността,

4. Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, Комисията и държавите-
членки.


