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 Усвајање Закона о животном партнерству лица истог пола још је један корак Црне Горе
ка друштву најразвијених демократија свијета, поручио је предсједник Црне Горе Мило
Ђукановић. И премијер Душко Марковић поздравио је усвајање Закона о животном
партнерству лица истог пола у Скупштини.

  
  

Još jedan korak ka društvu najrazvijenih demokratija svijeta! 
  Usvajanjem Zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, po prvi put pravno uređuje
istopolne zajednice! #LGBT @UNHumanRights @EURightsAgency @ILGAEurope

  — Milo Đukanović (@predsjednik_cg) July 1, 2020    

 Ђукановић је на Твитеру навео да усвајањем Закона о животном партнерству особа
истог пола, Црна Гора први пут правно уређује истополне заједнице.

  

"То је потврда да као друштво сазријевамо, прихватамо и живимо различитости! Рођени
слободни и једнаки у достојанству и правима!", закључио је Ђукановић.

  
  

Pozdravljam usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Skupštini CG! Ovo je
veliki iskorak u pravom smjeru za CG društvo, njegovu demokratsku zrelost i proces integracije.
Ravnopravnost i jednaka prava za sve osnov su ljudskih i evropskih vrijednosti. #LGBTIQ
  (1/2) pic.twitter.com/ub9Sk7g1EB

  — Duško Marković (@DuskoMarkovicCG) July 1, 2020    

 Марковић је казао да је усвајање Закона велики искорак у правом смјеру за црногорско
друштво, његову демократску зрелост и процес интеграције.

  

"Равноправност и једнака права за све основ су људских и европских вриједности.
Захваљујем ЛГБТИQ заједници на дијалогу и доприносу. У европској Црној Гори нема и
не треба да буде мјеста за дискриминацију по основу сексуалног опредјељења",
закључио је Марковић.
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https://twitter.com/hashtag/LGBT?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/UNHumanRights?ref_src=twsrc%5Etfw
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