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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. bemærker visse fremskridt med 

forbedringen af mindretallenes situation, 

herunder færdiggørelsen af flere 

lovgivningsmæssige reformer for at sikre 

øget tilpasning til EU's standarder og de 

internationale 

menneskerettighedsstandarder; glæder sig 

over, at der er vedtaget en strategi og 

handlingsplan for 2016-2020 for social 

inklusion af romamindretallet og det 

egyptiske mindretal; opfordrer til, at der 

bevilges et passende budget, således at 

handlingsplanen kan gennemføres 

ordentligt; udtrykker bekymring over den 

dobbelte diskrimination, som kvinder og 

piger udsættes for i romasamfundet, og 

over romamindretallets, det egyptiske 

mindretals og ashkalimindretallets adgang 

til sundhedspleje, uddannelse, bolig og 

beskæftigelse; tilskynder de kompetente 

myndigheder til fortsat at forstærke deres 

bestræbelser på at sikre LGBTI-personers 

rettigheder; erkender, at der er problemer 

med at acceptere seksuel mangfoldighed i 

det montenegrinske samfund; opfordrer 

de kompetente myndigheder til at skabe 

opmærksomhed i den brede offentlighed 

om bekæmpelse af diskrimination; er 

fortsat bekymret over, at de fleste 

offentlige bygninger, herunder lægecentre 

17. bemærker visse fremskridt med 

forbedringen af mindretallenes situation, 

herunder færdiggørelsen af flere 

lovgivningsmæssige reformer for at sikre 

øget tilpasning til EU's standarder og de 

internationale 

menneskerettighedsstandarder; glæder sig 

over, at der er vedtaget en strategi og 

handlingsplan for 2016-2020 for social 

inklusion af romamindretallet og det 

egyptiske mindretal; opfordrer til, at der 

bevilges et passende budget, således at 

handlingsplanen kan gennemføres 

ordentligt; udtrykker bekymring over den 

dobbelte diskrimination, som kvinder og 

piger udsættes for i romasamfundet, og 

over romamindretallets, det egyptiske 

mindretals og ashkalimindretallets adgang 

til sundhedspleje, uddannelse, bolig og 

beskæftigelse; tilskynder de kompetente 

myndigheder til fortsat at forstærke deres 

bestræbelser på at sikre LGBTI-personers 

rettigheder; opfordrer de kompetente 

myndigheder til at skabe opmærksomhed i 

den brede offentlighed om bekæmpelse af 

diskrimination; er fortsat bekymret over, at 

de fleste offentlige bygninger, herunder 

lægecentre og universitetsfakulteter, stadig 

ikke er tilgængelige for personer med 

handicap, og at antallet af beskæftigede 
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og universitetsfakulteter, stadig ikke er 

tilgængelige for personer med handicap, og 

at antallet af beskæftigede med handicap 

stadig er meget lavt; opfordrer til 

yderligere tiltag for at bevare Boka 

Kotorska-regionens multietniske identitet; 

med handicap stadig er meget lavt; 

opfordrer til yderligere tiltag for at bevare 

Boka Kotorska-regionens multietniske 

identitet; 

Or. en 

 

 


