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38α. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία 
του για τις πρόδηλες προσπάθειες 
κατεστημένων συμφερόντων να 
υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της χώρας 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και τις δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις εν γένει· συγκεκριμένα, 
ανησυχεί για τις προσπάθειες ορισμένων 
Ουκρανών ολιγαρχών να ανακτήσουν την 
πολιτική εξουσία αποδυναμώνοντας την 
πλειοψηφία του κοινοβουλίου της 
Ουκρανίας (Verkhovna Rada) που 
τάσσεται υπέρ των μεταρρυθμίσεων, 
όπως καταδεικνύεται επίσης από τις 
δυσκολίες στην κάλυψη του νομοθετικού 
κενού που άφησε η αμφιλεγόμενη 
απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της χώρας, της 27ης 
Οκτωβρίου 2020· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες να επιβεβαιώσουν 
τη δέσμευσή τους υπέρ των 
μεταρρυθμίσεων που έχουν ζητήσει οι 
Ουκρανοί ψηφοφόροι, οι οποίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του 
κράτους δικαίου, την εξάλειψη της 
διαφθοράς και την επίτευξη μεγαλύτερης 
ευημερίας για τον ουκρανικό πληθυσμό·
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64. σημειώνει ότι απαιτούνται μέτρα 
για την ενίσχυση των υποδομών για τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων και για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων τόσο στη νομοθεσία όσο και 
στην πράξη· επισημαίνει ότι τέτοιου είδους 
μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
ενίσχυση της νομικής προστασίας, την 
αύξηση της θεσμικής προσοχής στα 
ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες και 
την ίδρυση πιο ισχυρών και μόνιμων 
μηχανισμών διαβουλεύσεων· εκφράζει 
ανησυχία για την απουσία κατάλληλων 
δράσεων από τις ουκρανικές αρχές για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και της 
ρητορικής μίσους σε βάρος μειονοτικών 
ομάδων, και ιδίως της κοινότητας των 
Ρομά, η οποία υπήρξε θύμα διακρίσεων, 
ρατσιστικά υποκινούμενης βίας και 
εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας· καλεί την 
Ουκρανία να ενισχύσει τον εορτασμό της 
μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος 
και του ολοκληρωτισμού, προσχωρώντας 
στη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος (IHRA) και εγκρίνοντας 
και εφαρμόζοντας τον ορισμό του IHRA 
για τον αντισημιτισμό· ζητεί από την 
Επιτροπή να καλέσει την Ουκρανία να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ευρώπη για 
τους πολίτες»·

64. σημειώνει ότι απαιτούνται μέτρα 
για την ενίσχυση των υποδομών για τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων και για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων τόσο στη νομοθεσία όσο και 
στην πράξη· επισημαίνει ότι τέτοιου είδους 
μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
ενίσχυση της νομικής προστασίας, την 
αύξηση της θεσμικής προσοχής στα 
ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες και 
την ίδρυση πιο ισχυρών και μόνιμων 
μηχανισμών διαβουλεύσεων· εκφράζει 
ανησυχία για την απουσία κατάλληλων 
δράσεων από τις ουκρανικές αρχές για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και της 
ρητορικής μίσους σε βάρος μειονοτικών 
ομάδων, και ιδίως της κοινότητας των 
Ρομά, η οποία υπήρξε θύμα διακρίσεων, 
ρατσιστικά υποκινούμενης βίας και 
εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας· καλεί την 
Ουκρανία να ενισχύσει τον εορτασμό της 
μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, 
προσχωρώντας στη Διεθνή Συμμαχία 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) και 
εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας τον ορισμό 
του IHRA για τον αντισημιτισμό· την 
καλεί επίσης να συνεχίσει να τιμά την 
μνήμη των θυμάτων του 
ολοκληρωτισμού· ζητεί από την Επιτροπή 
να καλέσει την Ουκρανία να συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
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