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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. märgib, et vähemuste olukorra 

parandamisel on tehtud mõningaid 

edusamme ja muu hulgas on lõpule viidud 

mitu õigusreformi, et tagada suurem 

vastavus ELi ja rahvusvaheliste 

inimõiguste normidega; tunneb heameelt 

romade ja egiptlaste kogukondade 

sotsiaalse kaasamise strateegia ja 

tegevuskava (2016–2020) vastuvõtmise 

üle; nõuab asjakohaste eelarvevahendite 

eraldamist tegevuskava nõuetekohaseks 

elluviimiseks; on mures romade 

kogukonda kuuluvate naiste ja tütarlaste 

kahekordse diskrimineerimise pärast ning 

romade kogukonna, Egiptuse vähemuste ja 

aškalite juurdepääsu pärast tervishoiule, 

haridusele, eluasemele ja tööhõivele; 

ergutab pädevaid ametiasutusi jätkama 

suuremate pingutuste tegemist, et kaitsta 

LGBTI-inimeste õigusi; võtab teadmiseks 

Montenegro ühiskonnas seksuaalse 

mitmekesisuse aktsepteerimisel esinevad 

raskused; palub pädevatel ametiasutustel 

teha suuremaid jõupingutusi, et suurendada 

üldsuse teadlikkust 

diskrimineerimisvastasusest; peab 

murettekitavaks olukorda, kus enamik 

üldkasutatavaid hooneid, sh 

meditsiinikeskused ja ülikoolid, ei ole ikka 

veel puuetega inimestele ligipääsetavad 
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ning töötavate puuetega inimeste osakaal 

on veel väga väike; nõuab täiendavaid 

meetmeid Kotori lahe piirkonna 
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ning töötavate puuetega inimeste osakaal 

on veel väga väike; nõuab täiendavaid 

meetmeid Kotori lahe piirkonna 

paljurahvuselise identiteedi kaitseks; 

paljurahvuselise identiteedi kaitseks; 

Or. en 

 

 


