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2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. norāda uz zināmu progresu minoritāšu 

stāvokļa uzlabošanā, tostarp to, ka ir 

pabeigtas vairākas tiesību aktu reformas, 

lai precīzāk saskaņotu tos ar ES un 

starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; 

atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta 2016.–

2020. gada stratēģija un rīcības plāns 

attiecībā uz romu un ēģiptiešu sociālo 

iekļaušanu; prasa piešķirt atbilstošu 

budžetu, lai rīcības plānu būtu iespējams 

pienācīgi īstenot;  pauž bažas par dubulto 

diskrimināciju, ar ko saskaras romu 

kopienas sievietes un meitenes, kā arī par 

romu kopienas, ēģiptiešu minoritātes un 

aškalu piekļuvi veselības aprūpei, 

izglītībai, mājokļiem un nodarbinātībai; 

mudina kompetentās iestādes turpināt 

stiprināt LGBTI tiesību aizstāvības 

pasākumus; atzīst to, ka Melnkalnes 

sabiedrībā ir grūtības ar seksuālās 

daudzveidības pieņemšanu; aicina 

kompetentās iestādes lielāku uzmanību 

pievērst sabiedrības izpratnes veicināšanai 

par diskriminācijas novēršanu; joprojām 

pauž bažas par to, ka lielākā daļa publisko 

iestāžu, tostarp medicīnas centri un 

universitāšu fakultātes, joprojām nav 

pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti un ka 

darbinieku ar invaliditāti skaits joprojām ir 

ļoti neliels; prasa turpināt pasākumus, lai 

17. norāda uz zināmu progresu minoritāšu 

stāvokļa uzlabošanā, tostarp to, ka ir 

pabeigtas vairākas tiesību aktu reformas, 

lai precīzāk saskaņotu tos ar ES un 

starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; 

atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta 2016.–

2020. gada stratēģija un rīcības plāns 

attiecībā uz romu un ēģiptiešu sociālo 

iekļaušanu; prasa piešķirt atbilstošu 

budžetu, lai rīcības plānu būtu iespējams 

pienācīgi īstenot; pauž bažas par dubulto 

diskrimināciju, ar ko saskaras romu 

kopienas sievietes un meitenes, kā arī par 

romu kopienas, ēģiptiešu minoritātes un 

aškalu piekļuvi veselības aprūpei, 

izglītībai, mājokļiem un nodarbinātībai; 

mudina kompetentās iestādes turpināt 

stiprināt LGBTI tiesību aizstāvības 

pasākumus; aicina kompetentās iestādes 

lielāku uzmanību pievērst sabiedrības 

izpratnes veicināšanai par diskriminācijas 

novēršanu; joprojām pauž bažas par to, ka 

lielākā daļa publisko iestāžu, tostarp 

medicīnas centri un universitāšu fakultātes, 

joprojām nav pieejamas cilvēkiem ar 

invaliditāti un ka darbinieku ar invaliditāti 

skaits joprojām ir ļoti neliels; prasa turpināt 

pasākumus, lai aizsargātu Kotoras līča 

reģiona etnisko daudzveidību; 
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aizsargātu Kotoras līča reģiona etnisko 

daudzveidību; 

Or. en 

 

 


