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Asigurați-vă că persoanele fără adăpost reprezintă o 
prioritate pentru noul Colegiul al Comisarilor

Una dintre cele mai importante sarcinii ale deputaților nou-alesi este să aleagă președintele Comisiei 
și să-l desemneze pe comisar. Comisarii desemnați apar în fața comisiilor parlamentare în domeniile 
lor potențiale de responsabilitate. Fiecare comisie evaluează experiența și performanța candidaților. 
Deputații europeni ar trebui să utilizeze acest moment critic pentru a ridica problema lipsei de 
adăpost și pentru a se asigura că viitoarea Comisie este pregătită să acționeze în acest sens.

Adresați-vă persoanelor fără adăpost prin munca dvs. 
Legislativa

Fiind singurul colegiu legislator ales la nivel european, parlamentul are o responsabilitate specială 
pentru a se asigura că politica UE sprijină lupta împotriva persoanelor fără adăpost. Deputații europeni 
ar trebui să utilizeze toate instrumentele disponibile - rapoarte, rezoluții, întrebări etc. - pentru a se 
asigura că adăpostul este luat în considerare în mod corespunzător în politica UE relevantă și să 
profite de toate ocaziile pentru a promova progrese mai bune în domeniul lipsei de adăpost în UE.

Alăturați-vă forțelor cu alți deputați europeni pentru a vă 
asigura că persoanele fără adăpost reprezintă o prioritate 
pe agenda UE

Deputații europeni ar trebui să-și asume rolul deplin în asigurarea bugetelor anuale ale UE, iar cadrul 
financiar multianual oferă toate oportunitățile de acțiune pentru combaterea lipsei de adăpost. 
Deputații europeni pot propune proiecte pilot sau acțiuni pregătitoare privind persoanele fără 
adăpost în timpul procesului bugetar anual. Acestea pot contribui la asigurarea faptului că programele 
și fondurile UE relevante, în special fondurile structurale și programul european de investiții, investesc 
în eliminarea lipsei de adăpost.

Lucrați pentru un buget UE care abordează problema 
persoanelor fără adăpost

Deputații europeni pot avea un impact mai mare, lucrând împreună, între grupuri și state membre, 
pentru a se asigura că stoparea lipsei de adăpost este o prioritate pentru UE. FEANTSA ar fi 
încântat să sprijine deputații europeni pentru a dezvolta un intergrup sau un grup informal privind 
persoanele fără adăpost pentru a ajuta la mutarea acestei probleme.

Lucrați cu FEANTSA

FEANTSA este singura organizație europeană dedicată luptei împotriva persoanelor fără 
adăpost. Suntem disponibili pentru a sprijini deputații europeni să înțeleagă și să ia măsuri în 
privința persoanelor fără adăpost. 
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