
 

AM\1119446CS.docx  PE598.526v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8.3.2017 A8-0050/4 

Pozměňovací návrh  4 

Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis 

za skupinu S&D 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. konstatuje určitý pokrok, pokud jde o 

zlepšování situace menšin, včetně 

dokončení několika legislativních reforem 

za účelem zajištění většího souladu s 

unijními a mezinárodními normami v 

oblasti lidských práv; vítá přijetí strategie a 

akčního plánu sociální integrace romské a 

egyptské komunity na období 2016–2020; 

požaduje přidělení přiměřeného rozpočtu, 

aby mohl být akční plán řádně proveden; 

vyjadřuje znepokojení nad dvojí 

diskriminací, které čelí ženy a dívky v 

romské komunitě, a nad přístupem romské 

komunity, egyptské menšiny a Aškalů ke 

zdravotní péči, vzdělávání, bydlení i 

zaměstnání; vybízí příslušné orgány, aby 

nadále zvyšovaly úsilí s cílem chránit 

práva osob LGBTI; uznává obtíže s 

přijímáním sexuální rozmanitosti 

v černohorské společnosti; vyzývá 

příslušné orgány, aby nadále usilovaly o 

zvyšování informovanosti o boji proti 

diskriminaci mezi širokou veřejností; je 

nadále znepokojen tím, že do většiny 

veřejných budov, včetně zdravotních 

středisek a univerzitních fakult, stále není 

zajištěn přístup pro osoby se zdravotním 

postižením a že počet zaměstnaných osob 

se zdravotním postižením je stále velmi 

nízký; požaduje další opatření na ochranu 
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multietnické identity regionu Kotorského 

zálivu (Boka Kotorska); 

Or. en 

 

 


