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8.3.2017 A8-0050/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis 

v mene skupiny S&D 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. berie na vedomie určitý pokrok, pokiaľ 

ide o zlepšovanie situácie menšín, a to aj 

dokončením viacerých legislatívnych 

reforiem s cieľom zabezpečiť súlad s 

európskymi a medzinárodnými normami v 

oblasti ľudských práv; víta prijatie stratégie 

na roky 2016 – 2020, ako aj akčného plánu 

na sociálne začlenenie komunít Rómov a 

Egypťanov; žiada o pridelenie primeraného 

rozpočtu, aby mohol byť akčný plán riadne 

vykonaný; vyjadruje znepokojenie nad 

dvojakou diskrimináciou žien a dievčat v 

rómskej komunite a nad prístupom rómskej 

komunity, egyptskej menšiny a aškalskej 

komunity k zdravotnej starostlivosti, 

vzdelávaniu, bývaniu a zamestnaniu; 

nabáda príslušné orgány, aby aj ďalej 

zvyšovali úsilie o ochranu práv osôb 

LGBTI; berie na vedomie problémy 

spojené s akceptáciou sexuálnej 

rozmanitosti v čiernohorskej spoločnosti; 
vyzýva príslušné orgány, aby vynaložili 

ďalšie úsilie o zvýšenie informovanosti o 

antidiskriminácii medzi širokou 

verejnosťou; je stále znepokojený tým, že 

vo väčšine verejných budov vrátane 

zdravotných stredísk a univerzitných fakúlt 

stále nie je zabezpečený bezbariérový 

prístup pre osoby so zdravotným 

postihnutím a že počet zamestnaných ľudí 

17. berie na vedomie určitý pokrok, pokiaľ 

ide o zlepšovanie situácie menšín, a to aj 

dokončením viacerých legislatívnych 

reforiem s cieľom zabezpečiť súlad s 

európskymi a medzinárodnými normami v 

oblasti ľudských práv; víta prijatie stratégie 

na roky 2016 – 2020, ako aj akčného plánu 

na sociálne začlenenie komunít Rómov a 

Egypťanov; žiada o pridelenie primeraného 

rozpočtu, aby mohol byť akčný plán riadne 

vykonaný; vyjadruje znepokojenie nad 

dvojakou diskrimináciou žien a dievčat v 

rómskej komunite a nad prístupom rómskej 

komunity, egyptskej menšiny a aškalskej 

komunity k zdravotnej starostlivosti, 

vzdelávaniu, bývaniu a zamestnaniu; 

nabáda príslušné orgány, aby aj ďalej 

zvyšovali úsilie o ochranu práv osôb 

LGBTI; vyzýva príslušné orgány, aby 

vynaložili ďalšie úsilie o zvýšenie 

informovanosti o antidiskriminácii medzi 

širokou verejnosťou; je stále znepokojený 

tým, že vo väčšine verejných budov 

vrátane zdravotných stredísk a 

univerzitných fakúlt stále nie je 

zabezpečený bezbariérový prístup pre 

osoby so zdravotným postihnutím a že 

počet zamestnaných ľudí so zdravotným 

postihnutím je stále veľmi nízky; vyzýva 

na prijatie ďalších opatrení na ochranu 
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so zdravotným postihnutím je stále veľmi 

nízky; vyzýva na prijatie ďalších opatrení 

na ochranu multietnickej identity regiónu 

Kotorskej Boky; 

multietnickej identity regiónu Kotorskej 

Boky; 

Or. en 

 

 


