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Предложение за резолюция Изменение

38. при все това изразява 
загриженост във връзка с резултата от 
решението на Конституционния съд от 
27 октомври 2020 г., което създаде 
правен вакуум в украинската структура 
за борба с корупцията и значително 
подкопа позицията на Националната 
агенция за превенция на корупцията; 
настоятелно призовава украинските 
органи да предприемат действия 
възможно най-скоро, за да може отново 
да има една напълно функционираща, 
ефективна и всеобхватна 
институционална структура за борба с 
корупцията, включително в съдебната 
система, като същевременно се запази 
напълно независимостта на съдебната 
система от изпълнителната и 
законодателната власт; подчертава, че 
ако разполага с пълни правомощия, 
Националната агенция за превенция на 
корупцията може да играе решаваща 
роля в този контекст и че решението на 
Конституционния съд не следва да се 
използва като претекст за нейното 
подкопаване или заобикаляне; се 
надява, че незабавната реакция от 
страна на различни политически 
заинтересовани страни, и по-
специално от страна на членове на 
Върховната рада, скоро ще доведе до 
приемането на законодателство, 
което ще запълни този правен вакуум, 

38. при все това изразява 
загриженост във връзка с резултата от 
решението на Конституционния съд от 
27 октомври 2020 г., което създаде 
правен вакуум в украинската структура 
за борба с корупцията и значително 
подкопа позицията на Националната 
агенция за превенция на корупцията; 
отчита активните усилия, 
инициирани от президента Зеленски и 
полагани от политическите 
заинтересовани страни, за 
възстановяване на 
законодателството и на украинската 
структура за борба с корупцията и на 
доверието към тази структура; 
настоятелно призовава украинските 
органи да продължат да полагат 
усилия, за да може отново да има една 
напълно функционираща, ефективна и 
всеобхватна институционална структура 
за борба с корупцията, включително в 
съдебната система, като същевременно 
се запази напълно независимостта на 
съдебната система от изпълнителната и 
законодателната власт; подчертава, че 
ако разполага с пълни правомощия, 
Националната агенция за превенция на 
корупцията може да играе решаваща 
роля в този контекст и че решението на 
Конституционния съд не следва да се 
използва като претекст за нейното 
подкопаване или заобикаляне;
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който подкопава усилията за борба с 
корупцията;
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