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Alteração  4 

Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis 

em nome do Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Regista alguns progressos na melhoria 

da situação das minorias, nomeadamente a 

realização de várias reformas legislativas 

destinadas a assegurar um maior 

alinhamento com as normas da UE e 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; congratula-se com a adoção da 

estratégia e do plano de ação para o 

período 2016-2020 em matéria de inclusão 

social das comunidades ciganas e egípcias; 

apela à atribuição de um orçamento 

adequado para que o plano de ação seja 

devidamente implementado; manifesta-se 

preocupado com a dupla discriminação de 

que são vítimas as mulheres e as raparigas 

da comunidade cigana e com o acesso dos 

ciganos e das minorias egípcia e Ashkali 

aos cuidados de saúde, à educação, à 

habitação e ao emprego; encoraja as 

autoridades competentes a continuarem a 

intensificar os esforços no sentido da 

salvaguarda dos direitos das pessoas 

LGBTI; reconhece as dificuldades na 

aceitação da diversidade sexual na 

sociedade montenegrina; insta as 

autoridades a envidarem mais esforços no 

sentido de sensibilizar a opinião pública 

para a luta contra a discriminação; continua 

preocupado pelo facto de a maior parte dos 

edifícios públicos, nomeadamente as 
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universidades e os centros de saúde, ainda 

não serem acessíveis às pessoas com 

deficiência e de a taxa de emprego das 

pessoas com deficiência continuar muito 

limitada; apela à adoção de mais medidas 

para proteger a identidade multiétnica da 

região de Boka Kotorska; 

a taxa de emprego das pessoas com 

deficiência continuar muito limitada; apela 

à adoção de mais medidas para proteger a 

identidade multiétnica da região de Boka 

Kotorska; 

Or. en 

 

 


