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8.3.2017 A8-0050/4 

Amendement  4 

Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis 

namens de S&D-Fractie 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

over het verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. stelt vast dat er enige vooruitgang is 

geboekt bij het verbeteren van de situatie 

van minderheden, met inbegrip van de 

voltooiing van verscheidene 

wetgevingshervormingen, om te zorgen 

voor een verdere overeenstemming met de 

EU- en internationale 

mensenrechtennormen; is ingenomen met 

de goedkeuring van een strategie en 

actieplan 2016-2020 voor de sociale 

inclusie van de gemeenschappen van Roma 

en Balkan-Egyptenaren; dringt erop aan dat 

toereikende begrotingsmiddelen worden 

uitgetrokken, opdat het actieplan naar 

behoren kan worden uitgevoerd; is 

verontrust over de dubbele discriminatie 

van vrouwen en meisjes in de 

Romagemeenschap en over de toegang van 

de Romagemeenschap, de minderheid van 

Balkan-Egyptenaren en de Ashkali tot 

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en 

werkgelegenheid; moedigt de bevoegde 

autoriteiten ertoe aan zich meer in te zetten 

voor de bescherming van de rechten van 

LGBTI-personen; onderkent de problemen 

bij de aanvaarding van seksuele diversiteit 

in de Montenegrijnse samenleving; roept 

de bevoegde autoriteiten op verdere 

inspanningen te leveren met het oog op de 

bewustmaking omtrent antidiscriminatie 

17. stelt vast dat er enige vooruitgang is 

geboekt bij het verbeteren van de situatie 

van minderheden, met inbegrip van de 

voltooiing van verscheidene 

wetgevingshervormingen, om te zorgen 

voor een verdere overeenstemming met de 

EU- en internationale 

mensenrechtennormen; is ingenomen met 

de goedkeuring van een strategie en 

actieplan 2016-2020 voor de sociale 

inclusie van de gemeenschappen van Roma 

en Balkan-Egyptenaren; dringt erop aan dat 

toereikende begrotingsmiddelen worden 

uitgetrokken, opdat het actieplan naar 

behoren kan worden uitgevoerd; is 

verontrust over de dubbele discriminatie 

van vrouwen en meisjes in de 

Romagemeenschap en over de toegang van 

de Romagemeenschap, de minderheid van 

Balkan-Egyptenaren en de Ashkali tot 

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en 

werkgelegenheid; moedigt de bevoegde 

autoriteiten ertoe aan zich meer in te zetten 

voor de bescherming van de rechten van 

LGBTI-personen; roept de bevoegde 

autoriteiten op verdere inspanningen te 

leveren met het oog op de bewustmaking 

omtrent antidiscriminatie onder het grote 

publiek; blijft bezorgd over het feit dat de 

meeste openbare gebouwen, met inbegrip 
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onder het grote publiek; blijft bezorgd over 

het feit dat de meeste openbare gebouwen, 

met inbegrip van medische centra en 

universiteitsfaculteiten, nog steeds niet 

toegankelijk zijn voor mensen met een 

handicap en dat het aantal werknemers met 

een handicap nog steeds zeer gering is; 

dringt aan op verdere maatregelen ter 

bescherming van de multi-etnische 

identiteit van de regio rond de Baai van 

Kotor; 

van medische centra en 

universiteitsfaculteiten, nog steeds niet 

toegankelijk zijn voor mensen met een 

handicap en dat het aantal werknemers met 

een handicap nog steeds zeer gering is; 

dringt aan op verdere maatregelen ter 

bescherming van de multi-etnische 

identiteit van de regio rond de Baai van 

Kotor; 

Or. en 

 

 


