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Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tmiem tal-problema ta' persuni bla djar li jgħixu fit-
toroq 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-problema ta' persuni bla djar kienet identifikata bħala prijorità mill-Kunsill Impjiegi, 
Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur fl-2005, u hija prijorità fl-element 
'inklużjoni attiva' ta' l-istrateġija ta' l-UE għall-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali,

B. billi l-aċċess għal housing adegwat huwa dritt fundamentali tal-bniedem u l-aċċess għal 
post ta' kenn ta' spiss huwa l-ewwel pass lejn soluzzjonijiet ta' housing adegwati u 
sostenibbli għal persuni li qed jesperjenzaw faqar estrem u esklużjoni estrema,

C. billi kull xitwa persuni jmutu ffriżati madwar l-UE kollha minħabba nuqqas ta' 
akkomodazzjoni ta' emerġenza u nuqqas ta' servizzi fejn wieħed ifittex lin-nies biex 
jgħinhom (outreach services) li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni,

D. billi l-problema ta' persuni li jgħixu fit-toroq hija l-aktar forma li tidher tal-problema ta' 
persuni bla djar, problema li tista' biss tiġi indirizzata b'mod effettiv bħala parti minn 
strateġija olistika usa',

E. billi l-Parlament Ewropew darbtejn din is-sena sejjaħ għal azzjoni urġenti biex tiġi 
indirizzata l-problema ta' persuni bla djar,

1. Jistieden lill-Kunsill biex jasal għal qbil dwar impenn mill-UE kollha biex sa l-2015 
tintemm il-problema ta' persuni bla djar li jgħixu fit-toroq;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa definizzjoni Ewropea ta' qafas tal-problema ta' 
persuni bla djar, tiġbor dejta statistika kumparabbli u ta' min joqgħod fuqha u tipprovdi 
aġġornamenti annwali dwar l-azzjoni li tkun ittieħdet u l-progress li jkun sar fl-Istati 
Membri ta' l-UE sabiex tintemm il-problema ta' persuni bla djar;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ifasslu 'pjanijiet ta' emerġenza għax-xitwa' bħala parti 
minn strateġija usa' għall-problema ta' persuni bla djar;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-dikjarazzjoni, flimkien ma' 
l-ismijiet tal-firmatarji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.


