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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megállapítja, hogy sikerült némi 

előrelépést elérni a kisebbségek 

helyzetének javítása terén – többek között 

számos jogalkotási reform végrehajtásával 

– az uniós és a nemzetközi emberi jogi 

normákhoz való nagyobb igazodás 

biztosítása érdekében; üdvözli, hogy 

elfogadták a 2016–2020 közötti időszakra 

vonatkozó, a roma és az egyiptomi 

közösségek társadalmi befogadására 

irányuló stratégiát és cselekvési tervet; 

kéri, hogy különítsenek el megfelelő 

költségvetést, hogy a cselekvési tervet 

megfelelően végre lehessen hajtani; 

mélységes aggodalmának ad hangot a roma 

közösségben élő asszonyok és lányok 

kettős megkülönböztetése miatt, valamint a 

roma közösség, az egyiptomi kisebbség és 

az askáli emberek egészségügyi ellátáshoz, 

oktatáshoz, lakhatáshoz és 

foglalkoztatáshoz való hozzáférése 

tekintetében; ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy továbbra is fokozzák 

erőfeszítéseiket az LMBTI-személyek 

jogainak védelmében; tudomásul veszi, 

hogy a szexuális sokszínűség elfogadása a 

montenegrói társadalmon belül 

nehézségekbe ütközik; felszólítja az 

illetékes hatóságokat, hogy tegyenek 

további erőfeszítéseket az 
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antidiszkriminációval kapcsolatos 

tudatosság növelésére a nyilvánosság előtt; 

továbbra is aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a legtöbb középület, többek között 

egészségügyi központok és egyetemi 

tanszékek még mindig nem elérhetők a 

fogyatékossággal élők számára, és hogy 

még mindig korlátozott a fogyatékkal élő 

emberek foglalkoztatása; további 

intézkedésekre szólít fel a Boka Kotorska 

régió többnemzetiségű identitásának 

megóvása érdekében; 

hogy a legtöbb középület, többek között 
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intézkedésekre szólít fel a Boka Kotorska 
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