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Dołożę starań aby bezdomność stała się priorytetem dla nowego
Kolegium Komisarzy
Jednym z najważniejszych zadań nowowybranych Europarlamentarzystów i Europarlamentarzystek jest wybór
Przewodniczącego lub Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz weryfikacja kandydatów na Komisarzy. Kandydaci i
kandydatki stają przed komisjami Europarlamentu zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności. Każda komisja ocenia
doświadczenia i osiągnięcia przyszłych Komisarzy. Europarlamentarzysta/ka wspierający/a osoby bezdomne
powinien/na wykorzystać ten krytyczny moment aby poruszyć kwestię problemu bezdomności i upewnić się, że
przyszła Komisja Europejska będzie gotowa zająć się jego rozwiązaniem.

W swojej pracy legislacyjnej zajmę się problemem bezdomności
Jako jedyny wybierany w demokratycznych wyborach współustawodawca europejski, Europarlament ponosi
szczególną odpowiedzialność za dbanie o to, aby polityka Unii Europejskiej wspierała przeciwdziałanie zjawisku
bezdomności. Europarlamentarzysta/ka wspierający/a osoby bezdomne powinien/na wykorzystać wszelkie dostępne
narzędzia – raporty, rezolucje, zapytania, itd. – aby zapewnić uwzględnienie problemu bezdomności w adekwatnej do
potrzeb polityce europejskiej, a także każdą sposobność aby wspierać postępy w rozwiązywaniu problemu
bezdomności w Unii Europejskiej.

Będę współpracować z innymi członkami Europarlamentu aby
bezdomność stała się priorytetem w pracach Unii Europejskiej
Europarlamentarzyści i Europarlamentarzystki mogą wywrzeć jeszcze większy wpływ poprzez współpracę
parlamentarną, także pomiędzy ugrupowaniami politycznymi i krajami członkowskimi, aby rozwiązanie bezdomności
stało się priorytetem dla Unii Europejskiej. FEANTSA z wielką chęcią będzie wspierać wysiłki
Europarlamentarzystów/ek zmierzające do utworzenia intergrupy lub grupy nieformalnej zajmującej się problemem
bezdomności.

Poprę budżet unijny wspierający rozwiązywanie problemu
bezdomności
Europarlamentarzyści i Europarlamentarzystki wspierający/e osoby bezdomne powinni/y wykorzystać wszystkie
swoje prerogatywy aby zapewnić przyjęcie rocznego budżetu i wieloletnich ram finansowych zapewniających jak
najszersze możliwości podjęcia działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Europarlamentarzyści/stki
mogą także proponować projekty pilotażowe i działania przygotowawcze dotyczące bezdomności w ramach rocznego
procesu budżetowego. Mogą również dołożyć starań aby odpowiednie programy i fundusze unijne, w szczególności
fundusze strukturalne i programy inwestycyjne, alokowały środki na rozwiązanie problemu bezdomności.

Będę współpracować z FEANTSA
FEANTSA jest jedyną europejską organizacją w całości poświęcającą swoje prace przeciwdziałaniu zjawisku
bezdomności. Chcemy wspierać Europarlamentarzystów i Europarlamentarzystki w zrozumieniu problemu
bezdomności i podejmowaniu działań na rzecz jego rozwiązania.
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