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Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. este preocupat, cu toate acestea, de 
rezultatul hotărârii Curții Constituționale 
din 27 octombrie 2020, care a creat un vid 
juridic în arhitectura anticorupție din 
Ucraina și a fragilizat grav NAPC; 
îndeamnă autoritățile ucrainene să 
acționeze cât mai curând posibil pentru a 
restabili o arhitectură instituțională pe 
deplin operațională, eficace și 
cuprinzătoare pentru combaterea corupției, 
inclusiv în sistemul judiciar, menținând 
totodată pe deplin independența acestuia 
din urmă față de puterile executive și 
legislative; subliniază că o NAPC dotată cu 
competențele necesare joacă un rol esențial 
în acest context și că hotărârea Curții 
Constituționale nu ar trebui utilizată ca 
pretext pentru a o fragiliza sau a o 
marginaliza; își exprimă încrederea că 
reacția imediată a diferitelor părți 
interesate politice, în special a membrilor 
Radei Supreme, va duce în curând la o 
legislație care să acopere acest vid juridic 
care slăbește eforturile de combatere a 
corupției;

38. este preocupat, cu toate acestea, de 
rezultatul hotărârii Curții Constituționale 
din 27 octombrie 2020, care a creat un vid 
juridic în arhitectura anticorupție din 
Ucraina și a fragilizat grav NAPC; 
recunoaște eforturile active inițiate de 
președintele Zelenski, al cărui exemplu a 
fost urmat de actorii politici, menite să 
reinstituie legislația și credibilitatea 
arhitecturii ucrainene de combatere a 
corupției; îndeamnă autoritățile ucrainene 
să își continue eforturile pentru a restabili 
o arhitectură instituțională pe deplin 
operațională, eficace și cuprinzătoare 
pentru combaterea corupției, inclusiv în 
sistemul judiciar, menținând totodată pe 
deplin independența acestuia din urmă față 
de puterile executive și legislative; 
subliniază că o NAPC dotată cu 
competențele necesare joacă un rol esențial 
în acest context și că hotărârea Curții 
Constituționale nu ar trebui utilizată ca 
pretext pentru a o fragiliza sau a o 
marginaliza;
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