
PE649.844v01-00

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001726/2020
aan de Raad
Artikel 138 van het Reglement
Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Tilly 
Metz (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Mounir Satouri 
(Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), 
Pär Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Klára 
Dobrev (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

Betreft: De situatie van daklozen tijdens de Covid-19-epidemie in de EU

In de Europese Pijler van sociale rechten is bepaald dat iedereen recht heeft op tijdige toegang tot 
betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit (beginsel 16).

Regeringen en gezondheidsorganisaties in de EU wijzen er in de huidige coronacrisis voortdurend op 
dat het belangrijk is om vaak de handen schoon te maken met een alcoholhoudend 
ontsmettingsmiddel of te wassen met water en zeep, dat contact met iedereen die 
verkoudheidsverschijnselen of griepachtige klachten heeft vermeden moet worden en dat het 
belangrijk is om binnen te blijven als de kans bestaat dat men besmet is met het coronavirus.

Miljoenen mensen in Europa kunnen zich aan deze medische adviezen houden, maar daklozen, die 
vaak een slechter afweersysteem hebben, kunnen dat niet. Zij beschikken niet over water om hun 
handen te wassen en zij kunnen niet in quarantaine gaan als dat nodig is en zijn bijzonder kwetsbaar 
omdat zij of in overvolle opvangvoorzieningen verblijven of op straat leven, waar de omstandigheden 
onhygiënisch en onveilig zijn.

In de EU hebben elke nacht ten minste 700 000 mensen geen dak boven hun hoofd.

1. Is de Raad van plan om de lidstaten te verzoeken om in het kader van hun aanpak van de 
corona-epidemie gerichte maatregelen te nemen ter bescherming van daklozen?

2. Is de Raad van plan om maatregelen te nemen om een einde te maken aan de schending van 
de mensenrechten en waardigheid van daklozen en om de discussie op gang te brengen over 
het opstellen van nationale strategieën voor daklozen?


