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Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet är dock oroat 
över resultatet av författningsdomstolens 
dom av den 27 oktober 2020, som skapade 
ett rättsligt tomrum i Ukrainas 
korruptionsbekämpningsstruktur och 
allvarligt försvagade den nationella byrån 
för förebyggande av korruption. 
Parlamentet uppmanar med kraft de 
ukrainska myndigheterna att agera så snart 
som möjligt för att återupprätta en fullt 
fungerande, effektiv och övergripande 
institutionell struktur för 
korruptionsbekämpning, även inom 
rättsväsendet, samtidigt som rättsväsendets 
oberoende gentemot den verkställande och 
lagstiftande makten bevaras fullt ut. 
Parlamentet understryker att en nationell 
byrå för förebyggande av korruption med 
fullständiga befogenheter spelar en 
avgörande roll i detta sammanhang och att 
författningsdomstolens dom inte bör 
användas som förevändning för att 
försvaga eller marginalisera den. 
Parlamentet är övertygat om att den 
omedelbara reaktionen från olika 
politiska aktörer, särskilt medlemmar av 
Verchovna Rada, snart kommer att 
resultera i lagstiftning som täpper till 
denna rättsliga lucka som försvagar 
insatserna mot korruption.

38. Europaparlamentet är dock oroat 
över resultatet av författningsdomstolens 
dom av den 27 oktober 2020, som skapade 
ett rättsligt tomrum i Ukrainas 
korruptionsbekämpningsstruktur och 
allvarligt försvagade den nationella byrån 
för förebyggande av korruption. 
Parlamentet erkänner de aktiva insatser 
som inletts av president Zelenskyj och 
fullföljts av de politiska aktörerna för att 
återupprätta lagstiftningen och 
trovärdigheten i Ukrainas 
korruptionsbekämpningsstruktur. 
Parlamentet uppmanar med kraft de 
ukrainska myndigheterna att fortsätta sina 
ansträngningar för att återupprätta en fullt 
fungerande, effektiv och övergripande 
institutionell struktur för 
korruptionsbekämpning, även inom 
rättsväsendet, samtidigt som rättsväsendets 
oberoende gentemot den verkställande och 
lagstiftande makten bevaras fullt ut. 
Parlamentet understryker att en nationell 
byrå för förebyggande av korruption med 
fullständiga befogenheter spelar en 
avgörande roll i detta sammanhang och att 
författningsdomstolens dom inte bör 
användas som förevändning för att 
försvaga eller marginalisera den.

Or. en



AM\1223922SV.docx PE662.893v01-00

SV Förenade i mångfalden SV


