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Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. ilmaisee syvän huolensa omaa 
etuaan ajavien ryhmien ilmeisestä 
pyrkimyksestä murentaa maan 
saavutuksia korruption torjunnassa ja 
yleisesti demokraattisissa uudistuksissa, 
erityisesti kun jotkut ukrainalaiset 
oligarkit ovat saaneet takaisin poliittista 
valtaa, mikä on heikentänyt 
uudistusmielistä enemmistöä Verkhovna 
Radassa, mistä ovat osoituksena myös 
ongelmat, joita on kohdattu 
lainsäädännön puutteiden korjaamisessa 
sen jälkeen, kun perustuslakituomioistuin 
oli antanut kiistanalaisen tuomion 
27. lokakuuta 2020; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita uudistamaan 
sitoutumisensa ukrainalaisten äänestäjien 
vaatimiin uudistuksiin, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä oikeusvaltion 
vahvistamiseksi, korruption kitkemiseksi 
ja Ukrainan väestön vaurauden 
lisäämiseksi;
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Päätöslauselmaesitys
 64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. toteaa, että tarvitaan toimenpiteitä 
vähemmistöjen oikeuksia koskevan 
infrastruktuurin vahvistamiseksi ja 
luottamuksen rakentamiseksi siten, että 
vähemmistöjen oikeuksia suojellaan sekä 
lainsäädännöllä että käytännön toimilla; 
huomauttaa, että tällaisiin toimenpiteisiin 
olisi kuuluttava oikeusturvan 
vahvistaminen, vähemmistökysymyksiin 
liittyvän institutionaalisen huomion 
lisääminen ja tehokkaampien ja pysyvien 
kuulemismekanismien perustaminen; on 
huolissaan siitä, että Ukrainan viranomaiset 
eivät ole toteuttaneet asianmukaisia toimia 
vähemmistöryhmiin, erityisesti 
romaniyhteisöön, kohdistuvan syrjinnän ja 
vihapuheen torjumiseksi; toteaa, että 
romanit ovat joutuneet kärsimään 
syrjinnästä, rotuun perustuvasta 
väkivallasta ja suvaitsemattomuuden 
ilmauksista; kehottaa Ukrainaa 
vahvistamaan holokaustin ja totalitarismin 
uhrien muistamista liittymällä 
kansainväliseen holokaustin muistoa 
vaalivaan järjestöön (IHRA) ja 
hyväksymällä IHRA:n antisemitismin 
määritelmän ja soveltamalla sitä; kehottaa 
komissiota kutsumaan Ukrainan 
osallistumaan Kansalaisten Eurooppa -
ohjelmaan;

64. toteaa, että tarvitaan toimenpiteitä 
vähemmistöjen oikeuksia koskevan 
infrastruktuurin vahvistamiseksi ja 
luottamuksen rakentamiseksi siten, että 
vähemmistöjen oikeuksia suojellaan sekä 
lainsäädännöllä että käytännön toimilla; 
huomauttaa, että tällaisiin toimenpiteisiin 
olisi kuuluttava oikeusturvan 
vahvistaminen, vähemmistökysymyksiin 
liittyvän institutionaalisen huomion 
lisääminen ja tehokkaampien ja pysyvien 
kuulemismekanismien perustaminen; on 
huolissaan siitä, että Ukrainan viranomaiset 
eivät ole toteuttaneet asianmukaisia toimia 
vähemmistöryhmiin, erityisesti 
romaniyhteisöön, kohdistuvan syrjinnän ja 
vihapuheen torjumiseksi; toteaa, että 
romanit ovat joutuneet kärsimään 
syrjinnästä, rotuun perustuvasta 
väkivallasta ja suvaitsemattomuuden 
ilmauksista; kehottaa Ukrainaa 
vahvistamaan holokaustin uhrien 
muistamista liittymällä kansainväliseen 
holokaustin muistoa vaalivaan järjestöön 
(IHRA) ja hyväksymällä IHRA:n 
antisemitismin määritelmän ja soveltamalla 
sitä; kehottaa lisäksi Ukrainaa 
jatkossakin kunnioittamaan totalitarismin 
uhrien muistoa; kehottaa komissiota 
kutsumaan Ukrainan osallistumaan 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan;
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