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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. odnotowuje pewne postępy w poprawie 

sytuacji mniejszości, w tym zakończenie 

kilku reform legislacyjnych 

zapewniających większe dostosowanie do 

unijnych i międzynarodowych standardów 

praw człowieka; popiera przyjęcie strategii 

i planu działania na lata 2016–2020 na 

rzecz socjalnego włączenia społeczności 

romskiej i egipskiej; apeluje o 

przydzielenie odpowiednich środków 

budżetowych na prawidłowe wdrożenie 

tego planu działania; jest zaniepokojony 

podwójną dyskryminacją kobiet i 

dziewcząt w społeczności romskiej oraz 

kwestią dostępu społeczności romskiej 

oraz mniejszości egipskiej i aszkalskiej do 

opieki zdrowotnej, edukacji, 

mieszkalnictwa i zatrudnienia; zachęca 

właściwe organy do dalszego wzmacniania 

wysiłków w celu ochrony praw osób 

LGBTI; dostrzega trudności z 

zaakceptowaniem różnorodności 

seksualnej w czarnogórskim 

społeczeństwie; wzywa właściwe organy 

do dalszych starań na rzecz zwiększania 

świadomości na temat konieczności walki 

z dyskryminacją wśród ogółu 

społeczeństwa; pozostaje zaniepokojony 

faktem, że większość budynków 

publicznych, w tym ośrodki medyczne i 
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dostępna dla osób niepełnosprawnych, a 

liczba zatrudnionych osób 
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wydziały uniwersyteckie, wciąż nie jest 

dostępna dla osób niepełnosprawnych, a 

liczba zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych wciąż jest bardzo 

niska; wzywa do dalszych działań na rzecz 

ochrony wielonarodowej tożsamości 

regionu Zatoki Kotorskiej; 

niepełnosprawnych wciąż jest bardzo 

niska; wzywa do dalszych działań na rzecz 

ochrony wielonarodowej tożsamości 

regionu Zatoki Kotorskiej; 

Or. en 

 

 


