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Предложение за резолюция Изменение 

17. отбелязва известен напредък в 

подобряването на положението на 

малцинствата, включително 

завършването на няколко законодателни 

реформи за привеждане в по-пълно 

съответствие с европейските и 

международните стандарти; приветства 

приемането на стратегия за периода 

2016—2020 г. и план за действие за 

социалното приобщаване на 

общностните  на ромите и гюптите; 

призовава да бъде отпуснат подходящ 

бюджет, така че планът за действие да 

може да бъде изпълнен както трябва; 

изразява загриженост относно двойната 

дискриминация, пред която са 

изправени жените и момичетата в 

ромската общност, както и относно 

достъпа на малцинствата на ромите, 

гюптите и ашкалите до здравеопазване, 

образование, жилищно настаняване и 

заетост; насърчава компетентните 

органи да продължат да укрепват 

усилията за защита на правата на 

ЛГБТИ лицата; потвърждава 

трудностите в приемането на 

сексуалното многообразие в 

обществото на Черна гора; призовава 

компетентните органи да положат 

допълнителни усилия за повишаване на 

17. отбелязва известен напредък в 

подобряването на положението на 

малцинствата, включително 

завършването на няколко законодателни 

реформи за привеждане в по-пълно 

съответствие с европейските и 

международните стандарти; приветства 

приемането на стратегия за периода 

2016—2020 г. и план за действие за 

социалното приобщаване на 

общностните  на ромите и гюптите; 

призовава да бъде отпуснат подходящ 

бюджет, така че планът за действие да 

може да бъде изпълнен както трябва; 

изразява загриженост относно двойната 

дискриминация, пред която са 

изправени жените и момичетата в 

ромската общност, както и относно 

достъпа на малцинствата на ромите, 

гюптите и ашкалите до здравеопазване, 

образование, жилищно настаняване и 

заетост; насърчава компетентните 

органи да продължат да укрепват 

усилията за защита на правата на 

ЛГБТИ лицата; призовава 

компетентните органи да положат 

допълнителни усилия за повишаване на 

осведомеността относно борбата с 

дискриминацията сред широката 

общественост; продължава да бъде 
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осведомеността относно борбата с 

дискриминацията сред широката 

общественост; продължава да бъде 

загрижен от факта, че повечето 

обществени сгради, включително 

медицински центрове и университетски 

факултети, все още не са достъпни за 

хората с увреждания и че броят на 

работещите хора с увреждания все още 

е много ограничен; призовава за по-

нататъшни мерки за защита на 

мултиетническата идентичност на 

региона Бока Которска; 

загрижен от факта, че повечето 

обществени сгради, включително 

медицински центрове и университетски 

факултети, все още не са достъпни за 

хората с увреждания и че броят на 

работещите хора с увреждания все още 

е много ограничен; призовава за по-

нататъшни мерки за защита на 

мултиетническата идентичност на 

региона Бока Которска; 

Or. en 

 

 


