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8.3.2017 A8-0050/4 

Predlog spremembe  4 

Knut Fleckenstein, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis) 

v imenu skupine S&D 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ugotavlja, da je bil pri izboljševanju 

položaja manjšin dosežen določen 

napredek, vključno z več zakonodajnimi 

reformami za nadaljnjo uskladitev s 

standardi EU in mednarodnimi standardi na 

področju človekovih pravic; pozdravlja 

sprejetje strategije za obdobje 2016–2020 

ter akcijskega načrta za socialno 

vključevanje romske in egiptovske 

skupnosti; poziva k dodelitvi ustreznega 

proračuna, da bo mogoče ustrezno izvajati 

akcijski načrt; je zaskrbljen zaradi dvojne 

diskriminacije, s katero se soočajo ženske 

in dekleta iz romske skupnosti, in zaradi 

dostopa manjšin Romov, Egipčanov in 

Aškalov do zdravstvenega varstva, 

izobrazbe, stanovanj in zaposlitve; poziva 

pristojne organe, naj še naprej krepijo 

prizadevanja za varstvo pravic oseb 

LGBTI; je seznanjen s težavami, do 

katerih prihaja pri sprejemanju spolne 

raznolikosti v črnogorski družbi; poziva 

pristojne organe, naj si še bolj prizadevajo 

za ozaveščanje splošne javnosti o 

protidiskriminaciji; je še vedno zaskrbljen, 

da večina javnih stavb, vključno z 

zdravstvenimi centri in univerzitetnimi 

fakultetami, nima urejenega dostopa za 

invalide in da je število zaposlenih 

invalidov še vedno zelo nizko; poziva k 
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nizko; poziva k dodatnim ukrepom za 

zaščito večnacionalne identitete Boke 

Kotorske; 
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dodatnim ukrepom za zaščito 

večnacionalne identitete Boke Kotorske; 

Or. en 

 

 


