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Declaraţie scrisă privind soluţionarea problemei persoanelor fără adăpost care trăiesc 
pe stradă

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 116 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât lipsa de adăpost a fost identificată drept o prioritate de către Consiliul EPSCO în 
2005 şi reprezintă o prioritate în cadrul direcţiei de „integrare activă” din strategia Uniunii 
Europene privind protecţia şi integrarea socială;

B. întrucât accesul la o locuinţă adecvată reprezintă un drept fundamental, iar accesul la un 
adăpost este adesea primul pas către găsirea unor soluţii adecvate şi durabile la problema 
locuinţelor pentru persoanele care se confruntă cu sărăcie extremă şi cu excluderea 
socială;

C. întrucât, în fiecare iarnă, în toate ţările Uniunii Europene există persoane care mor de frig 
datorită lipsei unor adăposturi de urgenţă şi a serviciilor de asistenţă socială însărcinate cu 
satisfacerea necesităţilor persoanelor fără adăpost;

D. întrucât persoanele fără adăpost care trăiesc pe stradă reprezintă latura cea mai vizibilă a 
lipsei de adăpost, care poate fi abordată în mod eficient doar printr-o strategie holistică 
mai cuprinzătoare;

E. întrucât Parlamentul European a solicitat de două ori în acest an luarea de măsuri urgente 
pentru soluţionarea problemei persoanelor fără adăpost,

1. solicită Consiliului să ia o decizie privind un angajament comunitar de soluţionare a 
problemei persoanelor fără adăpost care trăiesc pe stradă până în 2015;

2. solicită Comisiei să elaboreze o definiţie-cadru europeană a persoanelor fără adăpost, să 
colecteze date statistice comparabile şi veridice şi să furnizeze rapoarte anuale privind 
măsurile luate şi progresul înregistrat în statele membre ale Uniunii Europene în direcţia 
soluţionării problemei persoanelor fără adăpost;

3. solicită statelor membre să elaboreze „planuri de urgenţă pentru iarnă”, în cadrul unei 
strategii mai cuprinzătoare privind persoanele fără adăpost;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele 
semnatarilor, Consiliului, Comisiei şi statelor membre.


