
 

AM\1119446FI.docx  PE598.526v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.3.2017 A8-0050/4 

Tarkistus  4 

Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis 

S&D-ryhmän puolesta 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. panee merkille, että vähemmistöjen 

tilanteessa on tapahtunut jonkin verran 

edistymistä, sillä on saatu päätökseen 

useita lainsäädäntöuudistuksia EU:n 

lainsäädäntöön ja kansainvälisiin 

ihmisoikeusnormeihin mukautumiseksi; 

pitää myönteisenä romani- ja 

egyptiläisyhteisöjen sosiaalista osallisuutta 

koskevan toimintasuunnitelman 

hyväksymistä vuosiksi 2016–2020; 

kehottaa antamaan toimintasuunnitelmalle 

riittävät määrärahat, jotta se voidaan panna 

kunnolla täytäntöön; ilmaisee 

huolestumisensa romaniyhteisön naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvasta kaksinkertaisesta 

syrjinnästä sekä romaniyhteisön, 

egyptiläisvähemmistöjen sekä aškaalien 

mahdollisuuksista saada 

terveydenhuoltopalveluja, koulutusta, 

asuntoja ja työtä; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia jatkamaan toimien 

tehostamista hlbti-henkilöiden oikeuksien 

turvaamiseksi; on tietoinen siitä, että 

Montenegron yhteiskunnassa on 

ongelmia sukupuolisen moninaisuuden 

hyväksymisessä; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia lisäämään toimiaan 

tietoisuuden parantamiseksi syrjinnän 

vastaisuudesta kansalaisten keskuudessa; 

on edelleen huolissaan siitä, että pääsy 

17. panee merkille, että vähemmistöjen 

tilanteessa on tapahtunut jonkin verran 

edistymistä, sillä on saatu päätökseen 

useita lainsäädäntöuudistuksia EU:n 

lainsäädäntöön ja kansainvälisiin 

ihmisoikeusnormeihin mukautumiseksi; 

pitää myönteisenä romani- ja 

egyptiläisyhteisöjen sosiaalista osallisuutta 

koskevan toimintasuunnitelman 

hyväksymistä vuosiksi 2016–2020; 

kehottaa antamaan toimintasuunnitelmalle 

riittävät määrärahat, jotta se voidaan panna 

kunnolla täytäntöön; ilmaisee 

huolestumisensa romaniyhteisön naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvasta kaksinkertaisesta 

syrjinnästä sekä romaniyhteisön, 

egyptiläisvähemmistöjen sekä aškaalien 

mahdollisuuksista saada 

terveydenhuoltopalveluja, koulutusta, 

asuntoja ja työtä; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia jatkamaan toimien 

tehostamista hlbti-henkilöiden oikeuksien 

turvaamiseksi; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia lisäämään toimiaan 

tietoisuuden parantamiseksi syrjinnän 

vastaisuudesta kansalaisten keskuudessa; 

on edelleen huolissaan siitä, että pääsy 

useimpiin julkisiin rakennuksiin, kuten 

lääkärikeskuksiin ja yliopistojen 

tiedekuntien tiloihin, ei ole esteetöntä 
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useimpiin julkisiin rakennuksiin, kuten 

lääkärikeskuksiin ja yliopistojen 

tiedekuntien tiloihin, ei ole esteetöntä 

vammaisille henkilöille ja että työssä 

käyvien vammaisten henkilöiden määrä on 

edelleen hyvin vähäinen; kehottaa 

toteuttamaan lisätoimia Boka Kotorskan 

alueen monietnisen identiteetin 

suojelemiseksi; 

vammaisille henkilöille ja että työssä 

käyvien vammaisten henkilöiden määrä on 

edelleen hyvin vähäinen; kehottaa 

toteuttamaan lisätoimia Boka Kotorskan 

alueen monietnisen identiteetin 

suojelemiseksi; 

Or. en 

 

 


