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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. atkreipia dėmesį į tam tikrą pažangą, 

padarytą gerinant mažumų padėtį, taip pat 

ir atlikus kelias teisėkūros reformas 

siekiant užtikrinti geresnį ES ir tarptautinių 

žmogaus teisių standartų suderinimą; 

palankiai vertina tai, kad priimta 2016–

2020 m. romų ir egiptiečių bendruomenių 

socialinės įtraukties strategija ir veiksmų 

planas; ragina skirti pakankamai biudžeto 

lėšų, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti 

šį veiksmų planą; reiškia susirūpinimą dėl 

dvejopos diskriminacijos, kurią patiria 

romų bendruomenės moterys ir mergaitės, 

ir dėl romų bendruomenės, egiptiečių 

mažumų ir aškalių prieigos galimybių 

sveikatos priežiūros, švietimo, būsto ir 

užimtumo srityse; ragina kompetentingas 

institucijas toliau stiprinti pastangas 

siekiant apsaugoti LGBTI asmenų teises; 

pripažįsta sunkumus, susijusius su 

seksualinės įvairovės pripažinimu 

Juodkalnijos visuomenėje; ragina 

kompetentingas institucijas toliau stengtis 

didinti plačiosios visuomenės 

informuotumą apie kovą su diskriminacija; 

išlieka susirūpinęs dėl to, kad dauguma 

viešųjų pastatų, įskaitant medicinos centrus 

ir universitetų fakultetus, vis dar 

neprieinami neįgaliesiems ir dėl to, kad 

dirbančių neįgaliųjų skaičius vis dar yra 
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labai ribotas; ragina imtis tolesnių 

priemonių siekiant saugoti daugiatautį 

Kotoro įlankos regiono tapatumą; 
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labai ribotas; ragina imtis tolesnių 

priemonių siekiant saugoti daugiatautį 

Kotoro įlankos regiono tapatumą; 

Or. en 

 

 


