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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/2

Изменение 2
Тонино Пицула, Влоджимеж Чимошевич
от името на групата S&D

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 38 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

38a. изразява дълбоката си 
загриженост във връзка с явните 
опити от страна на групи, 
представляващи определени 
интереси, за подкопаване на 
постиженията на страната в 
борбата с корупцията и на 
демократичните реформи като цяло, 
по-специално чрез завземане отново 
на политическа власт от някои 
украински олигарси, което допринесе 
за отслабване на ориентираното към 
реформи мнозинство във Върховната 
рада, както се вижда и от 
трудностите, възникнали при 
запълването на законодателния 
вакуум, произтичащ от полемичното 
решение на Конституционния съд от 
27 октомври 2020 г.; настоятелно 
призовава всички политически 
участници да подновят ангажимента 
си за провеждане на реформите, за 
които призоваха украинските 
гласоподаватели и които са от 
решаващо значение за укрепването на 
принципите на правовата държава, 
изкореняването на корупцията и 
постигането на по-голям 
просперитет за населението на 
Украйна;
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3.2.2021 A9-0219/3

Изменение 3
Тонино Пицула, Влоджимеж Чимошевич
от името на групата S&D

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 64

Предложение за резолюция Изменение

64. отбелязва, че е необходимо да се 
предприемат мерки за укрепване на 
структурите за защита на правата на 
малцинствата и за изграждане на 
доверие, така че правата на 
малцинствата да бъдат защитени както в 
законодателството, така и на практика; 
посочва, че тези мерки следва да 
включват укрепване на законодателната 
защита, засилване на вниманието на 
институциите към въпросите, свързани с 
малцинствата, и създаване на по-
стабилни и постоянни механизми за 
консултации; изразява загриженост 
относно липсата на подходящи действия 
от страна на украинските органи за 
справяне с дискриминацията и 
изказванията, проповядващи вражда и 
омраза и насочени към малцинствени 
групи, и по-специално към ромската 
общност, която е била обект на 
дискриминация, насилие на расова 
основа и прояви на нетърпимост; 
призовава Украйна да засили 
почитането на жертвите на Холокоста и 
тоталитаризма, като се присъедини 
към Международния алианс за 
възпоменание на жертвите на Холокоста 
(IHRA) и като приеме и приложи 
определението на IHRA за 
антисемитизъм; призовава Комисията да 
покани Украйна да участва в програмата 

64. отбелязва, че е необходимо да се 
предприемат мерки за укрепване на 
структурите за защита на правата на 
малцинствата и за изграждане на 
доверие, така че правата на 
малцинствата да бъдат защитени както в 
законодателството, така и на практика; 
посочва, че тези мерки следва да 
включват укрепване на законодателната 
защита, засилване на вниманието на 
институциите към въпросите, свързани с 
малцинствата, и създаване на по-
стабилни и постоянни механизми за 
консултации; изразява загриженост 
относно липсата на подходящи действия 
от страна на украинските органи за 
справяне с дискриминацията и 
изказванията, проповядващи вражда и 
омраза и насочени към малцинствени 
групи, и по-специално към ромската 
общност, която е била обект на 
дискриминация, насилие на расова 
основа и прояви на нетърпимост; 
призовава Украйна да засили 
почитането на жертвите на Холокоста, 
като се присъедини към 
Международния алианс за 
възпоменание на жертвите на Холокоста 
(IHRA) и като приеме и приложи 
определението на IHRA за 
антисемитизъм; освен това призовава 
Украйна да продължи да чества 
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„Европа за гражданите“; паметта на жертвите на 
тоталитаризма; призовава Комисията 
да покани Украйна да участва в 
програмата „Европа за гражданите“;
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