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Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet noterar en del 

framsteg i fråga om att förbättra situationen 

för minoriteter, inbegripet slutförandet av 

flera lagstiftningsreformer för att 

säkerställa större anpassning till europeiska 

och internationella människorättsnormer. 

Parlamentet välkomnar antagandet av 

strategin och handlingsplanen för social 

integrering av romer och egyptier för 

perioden 2016–2020. Parlamentet vill att 

man anslår en lämplig budget så att 

handlingsplanen kan genomföras på 

korrekt sätt. Parlamentet uttrycker oro över 

den dubbla diskriminering som romska 

kvinnor och flickor utsätts för samt 

romernas, den egyptiska minoritetens och 

den ashkaliska befolkningens tillgång till 

hälso- och sjukvård, utbildning, bostäder 

och sysselsättning. De behöriga 

myndigheterna uppmuntras att fortsätta 

stärka insatserna för att skydda hbti-

personers rättigheter. Parlamentet 

erkänner de svårigheter som finns när det 

gäller acceptansen av sexuell mångfald i 

det montenegrinska samhället. 
Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att arbeta mer för att öka 

allmänhetens medvetenhet om kampen mot 

diskriminering. Parlamentet är fortsatt 

bekymrat över att de flesta offentliga 
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hälso- och sjukvård, utbildning, bostäder 
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arbeta mer för att öka allmänhetens 

medvetenhet om kampen mot 

diskriminering. Parlamentet är fortsatt 

bekymrat över att de flesta offentliga 

byggnaderna, däribland sjukhus och 

universitet, fortfarande inte är tillgängliga 

för personer med funktionsnedsättning och 
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byggnaderna, däribland sjukhus och 

universitet, fortfarande inte är tillgängliga 

för personer med funktionsnedsättning och 

att antalet sysselsatta personer med 

funktionsnedsättning fortfarande är mycket 

begränsat. Parlamentet begär ytterligare 

åtgärder för att skydda den multietniska 

identiteten i regionen Boka Kotorska. 

att antalet sysselsatta personer med 

funktionsnedsättning fortfarande är mycket 

begränsat. Parlamentet begär ytterligare 

åtgärder för att skydda den multietniska 

identiteten i regionen Boka Kotorska. 
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