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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επισημαίνει ότι σημειώθηκε κάποια 

πρόοδος ως προς τη βελτίωση της 

κατάστασης των μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 

αρκετών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με 

σκοπό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 

ευθυγράμμιση με τα ενωσιακά και διεθνή 

πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

επιδοκιμάζει την έγκριση στρατηγικής και 

σχεδίου δράσης 2016-2020 για την 

κοινωνική ένταξη των Ρομά και των 

αιγυπτιακών κοινοτήτων· ζητεί να 

διατεθούν επαρκείς πόροι από τον 

προϋπολογισμό έτσι ώστε το σχέδιο 

δράσης να εφαρμοστεί ορθά· εκφράζει 

ανησυχία για τη διπλή διάκριση που 

υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια 

στην κοινότητα των Ρομά, και για την 

πρόσβαση της κοινότητας των Ρομά, των 

αιγυπτιακών μειονοτήτων και των Ασκάλι 

στην υγειονομική περίθαλψη, την 

εκπαίδευση, τη στέγαση και την 

απασχόληση· ενθαρρύνει τις αρμόδιες 

αρχές να εξακολουθήσουν να εντείνουν τις 

προσπάθειες για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· αναγνωρίζει 

τις δυσκολίες αποδοχής της σεξουαλικής 

διαφορετικότητας από την κοινωνία του 

Μαυροβουνίου· ζητεί από τις αρμόδιες 

αρχές να καταβάλουν περαιτέρω 

17. επισημαίνει ότι σημειώθηκε κάποια 

πρόοδος ως προς τη βελτίωση της 

κατάστασης των μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 

αρκετών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με 

σκοπό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 

ευθυγράμμιση με τα ενωσιακά και διεθνή 

πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

επιδοκιμάζει την έγκριση στρατηγικής και 

σχεδίου δράσης 2016-2020 για την 

κοινωνική ένταξη των Ρομά και των 

αιγυπτιακών κοινοτήτων· ζητεί να 

διατεθούν επαρκείς πόροι από τον 

προϋπολογισμό έτσι ώστε το σχέδιο 

δράσης να εφαρμοστεί ορθά· εκφράζει 

ανησυχία για τη διπλή διάκριση που 

υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια 

στην κοινότητα των Ρομά, και για την 

πρόσβαση της κοινότητας των Ρομά, των 

αιγυπτιακών μειονοτήτων και των Ασκάλι 

στην υγειονομική περίθαλψη, την 

εκπαίδευση, τη στέγαση και την 

απασχόληση· ενθαρρύνει τις αρμόδιες 

αρχές να εξακολουθήσουν να εντείνουν τις 

προσπάθειες για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· ζητεί από τις 

αρμόδιες αρχές να καταβάλουν περαιτέρω 

προσπάθειες για αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ του 
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προσπάθειες για αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ του 

ευρέος κοινού· εξακολουθεί να εκφράζει 

ανησυχία διότι τα περισσότερα δημόσια 

κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των 

ιατρικών κέντρων και των 

πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, 

εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα 

για τα άτομα με αναπηρία, και διότι ο 

αριθμός των απασχολούμενων ατόμων με 

αναπηρία παραμένει πολύ περιορισμένος· 

ζητεί περαιτέρω μέτρα για την προστασία 

της πολυεθνοτικής ταυτότητας της 

περιοχής Boka Kotorska· 

ευρέος κοινού· εξακολουθεί να εκφράζει 

ανησυχία διότι τα περισσότερα δημόσια 

κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των 

ιατρικών κέντρων και των 

πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, 

εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα 

για τα άτομα με αναπηρία, και διότι ο 

αριθμός των απασχολούμενων ατόμων με 

αναπηρία παραμένει πολύ περιορισμένος· 

ζητεί περαιτέρω μέτρα για την προστασία 

της πολυεθνοτικής ταυτότητας της 

περιοχής Boka Kotorska· 

Or. en 

 

 


