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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jikkonstata li twettaq xi progress fit-

titjib tas-sitwazzjoni tal-minoranzi, inkluża 

t-tlestija ta' bosta riformi leġiżlattivi li 

jiżguraw allinjament akbar mal-UE u mal-

istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-

bniedem; jilqa' l-adozzjoni tal-istrateġija u 

l-pjan ta' azzjoni 2016-2020 dwar l-

inklużjoni soċjali tar-Rom u tal-

komunitajiet Eġizzjani; jitlob li jiġi allokat 

baġit adegwat sabiex il-pjan ta' azzjoni 

jkun jista' jiġi implimentat b'mod xieraq; 

jesprimi tħassib dwar id-diskriminazzjoni 

doppja li jiffaċċjaw in-nisa u t-tfajliet fil-

komunità tar-Rom u dwar l-aċċess għall-

kura tas-saħħa, djar u impjiegi mill-

komunità tar-Rom, tal-minoranzi Eġizzjani 

u tal-poplu Ashkali; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet kompetenti biex ikomplu 

jsaħħu l-isforzi għas-salvagwardja tad-

drittijiet tal-persuni LGBTI; jirrikonoxxi 

d-diffikultajiet biex tiġi aċċettata d-

diversità sesswali fi ħdan is-soċjetà tal-

Montenegro; jappella lill-awtoritajiet 

kompetenti jwettqu sforzi akbar biex iżidu 

l-għarfien kontra d-diskriminazzjoni fost il-

pubbliku inġenerali; jibqa' mħasseb li bosta 

binjiet pubbliċi, inklużi ċentri mediċi u 

fakultajiet tal-università, għadhom 

mhumiex aċċessibbli għall-persuni 

b'diżabilità, u wkoll li n-numru ta' impjiegi 
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bniedem; jilqa' l-adozzjoni tal-istrateġija u 
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inklużjoni soċjali tar-Rom u tal-

komunitajiet Eġizzjani; jitlob li jiġi allokat 

baġit adegwat sabiex il-pjan ta' azzjoni 

jkun jista' jiġi implimentat b'mod xieraq; 

jesprimi tħassib dwar id-diskriminazzjoni 

doppja li jiffaċċjaw in-nisa u t-tfajliet fil-

komunità tar-Rom u dwar l-aċċess għall-

kura tas-saħħa, djar u impjiegi mill-

komunità tar-Rom, tal-minoranzi Eġizzjani 

u tal-poplu Ashkali; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet kompetenti biex ikomplu 

jsaħħu l-isforzi għas-salvagwardja tad-

drittijiet tal-persuni LGBTI; jappella lill-

awtoritajiet kompetenti jwettqu sforzi 

akbar biex iżidu l-għarfien kontra d-

diskriminazzjoni fost il-pubbliku 

inġenerali; jibqa' mħasseb li bosta binjiet 

pubbliċi, inklużi ċentri mediċi u fakultajiet 

tal-università, għadhom mhumiex 

aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità, u 

wkoll li n-numru ta' impjiegi ta' persuni 

b'diżabilità għadu limitat ħafna; jappella 

għal aktar miżuri ta' protezzjoni tal-identità 
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ta' persuni b'diżabilità għadu limitat ħafna; 

jappella għal aktar miżuri ta' protezzjoni 

tal-identità multietnika tar-reġjun Boka 

Kotorska; 

multietnika tar-reġjun Boka Kotorska; 

Or. en 

 

 


