
AM\1223927CS.docx PE662.893v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

3.2.2021 A9-0219/2

Pozměňovací návrh 2
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad zjevnými snahami o oslabení úspěchů 
této země v boji proti korupci a v oblasti 
celkových demokratických reforem, 
zejména opětovným získáním politické 
moci některými ukrajinskými oligarchy, 
což přispělo k oslabení reformně 
orientované většiny v Nejvyšší radě, což 
rovněž dokládají obtíže, které se vyskytly 
při řešení legislativní mezery po 
kontraverzním rozhodnutí Ústavního 
soudu ze dne 27. října 2020;  naléhavě 
vyzývá všechny politické aktéry, aby 
obnovili svůj závazek učinit reformy, které 
požadují ukrajinští voliči, a které jsou 
zásadní pro posílení právního státu, 
vymýcení korupce a dosažení větší 
prosperity ukrajinského obyvatelstva;
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Pozměňovací návrh 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. konstatuje, že je třeba přijmout 
opatření k rozšíření infrastruktury pro 
práva menšin a k budování důvěry 
v ochranu práv menšin 
prostřednictvím právních předpisů i 
v praxi; poukazuje na to, že tato opatření 
by měla zahrnovat posílení právní ochrany, 
větší institucionální pozornost věnovanou 
otázkám menšin a zavedení silnějších 
a trvalých konzultačních mechanismů; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
ukrajinské orgány nepřijaly náležité kroky 
k boji proti diskriminaci a nenávistným 
projevům zaměřeným na menšinové 
skupiny, zejména na romskou komunitu, 
která je obětí diskriminace, rasově 
motivovaného násilí a projevů 
nedostatečné tolerance; vyzývá Ukrajinu, 
aby svým přistoupením k Mezinárodní 
alianci pro připomínku holokaustu 
(International Holocaust Remembrance 
Alliance – IHRA) a přijetím definice 
antisemitismu, kterou tato aliance 
vytvořila, zajistila důslednější připomínku 
obětí holokaustu a totalitních režimů; 
vyzývá Komisi, aby přizvala Ukrajinu 
k účasti na programu Evropa pro občany;

64. konstatuje, že je třeba přijmout 
opatření k rozšíření infrastruktury pro 
práva menšin a k budování důvěry 
v ochranu práv menšin 
prostřednictvím právních předpisů i 
v praxi; poukazuje na to, že tato opatření 
by měla zahrnovat posílení právní ochrany, 
větší institucionální pozornost věnovanou 
otázkám menšin a zavedení silnějších 
a trvalých konzultačních mechanismů; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
ukrajinské orgány nepřijaly náležité kroky 
k boji proti diskriminaci a nenávistným 
projevům zaměřeným na menšinové 
skupiny, zejména na romskou komunitu, 
která je obětí diskriminace, rasově 
motivovaného násilí a projevů 
nedostatečné tolerance; vyzývá Ukrajinu, 
aby svým přistoupením k Mezinárodní 
alianci pro připomínku holokaustu 
(International Holocaust Remembrance 
Alliance – IHRA), zajistila důslednější 
připomínku obětí holokaustu a přijetím 
definice antisemitismu, kterou tato aliance 
vytvořila; dále vyzývá Ukrajinu, aby 
i nadále připomínala oběti totality; vyzývá 
Komisi, aby přizvala Ukrajinu k účasti 
na programu Evropa pro občany;
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