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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. constată că s-au realizat unele progrese 

în îmbunătățirea situației minorităților, 

inclusiv prin finalizarea mai multor 

reforme legislative menite să asigure o mai 

bună aliniere la standardele UE și 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului; salută adoptarea unei strategii și a 

unui plan de acțiune pentru perioada 2016-

2020 privind incluziunea socială a 

comunităților de romi și de egipteni; 

solicită alocarea unui buget adecvat, astfel 

încât planul de acțiune să poată fi pus în 

aplicare în mod corespunzător; este în 

continuare îngrijorat cu privire la dubla 

discriminare cu care se confruntă femeile și 

fetele din comunitatea romă, precum și cu 

privire la accesul comunității rome, al 

minorităților egiptene și al populației 

ashkali la asistență medicală, educație, 

locuințe și ocuparea forței de muncă; 

încurajează autoritățile competente să 

continue să își intensifice eforturile pentru 

a proteja drepturile persoanelor LGBTI; 

recunoaște dificultățile de acceptare a 

diversității sexuale în societatea 

muntenegreană; invită autoritățile 

competente să depună eforturi 

suplimentare pentru creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la combaterea 

discriminării în rândul publicului larg; 

17. constată că s-au realizat unele progrese 

în îmbunătățirea situației minorităților, 

inclusiv prin finalizarea mai multor 

reforme legislative menite să asigure o mai 

bună aliniere la standardele UE și 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului; salută adoptarea unei strategii și a 

unui plan de acțiune pentru perioada 2016-

2020 privind incluziunea socială a 

comunităților de romi și de egipteni; 

solicită alocarea unui buget adecvat, astfel 

încât planul de acțiune să poată fi pus în 

aplicare în mod corespunzător; este în 

continuare îngrijorat cu privire la dubla 

discriminare cu care se confruntă femeile și 

fetele din comunitatea romă, precum și cu 

privire la accesul comunității rome, al 

minorităților egiptene și al populației 

ashkali la asistență medicală, educație, 

locuințe și ocuparea forței de muncă; 

încurajează autoritățile competente să 

continue să își intensifice eforturile pentru 

a proteja drepturile persoanelor LGBTI; 

invită autoritățile competente să depună 

eforturi suplimentare pentru creșterea 

gradului de conștientizare cu privire la 

combaterea discriminării în rândul 

publicului larg; continuă să fie preocupat 

de faptul că majoritatea clădirilor publice, 

inclusiv centre medicale și facultăți, sunt în 
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continuă să fie preocupat de faptul că 

majoritatea clădirilor publice, inclusiv 

centre medicale și facultăți, sunt în 

continuare inaccesibile pentru persoanele 

cu dizabilități, precum și de faptul că 

numărul persoanelor cu dizabilități 

încadrate în muncă este încă foarte limitat; 

solicită autorităților să adopte măsuri 

suplimentare pentru protejarea identității 

multietnice a regiunii Boka Kotorska; 

continuare inaccesibile pentru persoanele 

cu dizabilități, precum și de faptul că 

numărul persoanelor cu dizabilități 

încadrate în muncă este încă foarte limitat; 

solicită autorităților să adopte măsuri 

suplimentare pentru protejarea identității 

multietnice a regiunii Boka Kotorska; 

Or. en 

 

 


