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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 38 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

38a. á chur in iúl gur cúis mhór imní di 
na hiarrachtaí follasacha atá á ndéanamh 
ag leasanna dílsithe an bonn a bhaint den 
mhéid atá bainte amach ag an tír sa 
chomhrac i gcoinne an éillithe agus na n-
athchóirithe daonlathacha foriomlána, go 
háirithe trí chumhacht pholaitiúil roinnt 
olagarcaí de chuid na hÚcráine a 
athghabháil, rud a d’fhág gur lagaíodh 
an tromlach atá dírithe ar athchóiriú in 
Verkhovna Rada, mar a léirítear freisin 
leis na deacrachtaí a bhain leis an 
mbearna reachtaíochta a líonadh a 
fágadh tar éis rialú conspóideach na 
Cúirte Bunreachtúla an 27 Deireadh 
Fómhair 2020; ag tathant ar na 
gníomhaithe polaitiúla uile a dtiomantas 
a athnuachan do na hathchóirithe a 
d’éiligh vótálaithe na hÚcráine, ar 
athchóirithe iad atá ríthábhachtach chun 
an smacht reachta a neartú, éilliú a 
dhíothú agus rathúnas níos fearr a 
ghnóthú do dhaonra na hÚcráine;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 64

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

64. ag tabhairt dá haire go bhfuil gá le 
bearta a bheith ann chun bonneagar na 
gceart mionlaigh a atreisiú agus chun 
muinín a chothú go gcosnófar cearta 
mionlaigh sa dlí agus i gcleachtas araon; á 
chur i bhfios gur cheart go n-áireofaí ar na 
bearta sin an chosaint dlí a neartú, an aird 
institiúideach ar shaincheisteanna 
mionlaigh a fheabhsú agus sásraí 
comhairliúcháin níos láidre agus buana a 
thionscnamh; á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di an easpa gníomhaíochta cuí a 
rinne údaráis na hÚcráine chun dul i ngleic 
leis an idirdhealú agus leis an 
bhfuathchaint lena ndírítear ar ghrúpaí 
mionlaigh, go háirithe ar an bpobal 
Romach, a d’fhulaing teagmhais 
idirdhealaithe, foréigean bunaithe ar chine 
agus léirithe éadulaingthe; á iarraidh ar an 
Úcráin an comóradh ar íospartaigh an 
Uileloiscthe agus an ollsmachtachais a 
neartú trí bheith rannpháirteach sa 
Chomhghuaillíocht Idirnáisiúnta um 
Chuimhne ar an Uileloscadh (IHRA) agus 
trí shainmhíniú IHRA ar an 
frithsheimíteachas a ghlacadh agus a chur i 
bhfeidhm; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cuireadh a thabhairt don Úcráin a bheith 
rannpháirteach sa Chlár um an Eoraip ar 
son na Saoránach;

64. ag tabhairt dá haire go bhfuil gá le 
bearta a bheith ann chun bonneagar na 
gceart mionlaigh a atreisiú agus chun 
muinín a chothú go gcosnófar cearta 
mionlaigh sa dlí agus i gcleachtas araon; á 
chur i bhfios gur cheart go n-áireofaí ar na 
bearta sin an chosaint dlí a neartú, an aird 
institiúideach ar shaincheisteanna 
mionlaigh a fheabhsú agus sásraí 
comhairliúcháin níos láidre agus buana a 
thionscnamh; á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di an easpa gníomhaíochta cuí a 
rinne údaráis na hÚcráine chun dul i ngleic 
leis an idirdhealú agus leis an 
bhfuathchaint lena ndírítear ar ghrúpaí 
mionlaigh, go háirithe ar an bpobal 
Romach, a d’fhulaing teagmhais 
idirdhealaithe, foréigean bunaithe ar chine 
agus léirithe éadulaingthe; á iarraidh ar an 
Úcráin an comóradh ar íospartaigh an 
Uileloiscthe a neartú trí bheith 
rannpháirteach sa Chomhghuaillíocht 
Idirnáisiúnta um Chuimhne ar an 
Uileloscadh (IHRA) agus trí shainmhíniú 
IHRA ar an frithsheimíteachas a ghlacadh 
agus a chur i bhfeidhm; á iarraidh ar an 
Úcráin, thairis sin, leanúint de 
chomóradh a dhéanamh ar íospartaigh an 
ollsmachtachais; á iarraidh ar an 
gCoimisiún cuireadh a thabhairt don 
Úcráin a bheith rannpháirteach sa Chlár um 
an Eoraip ar son na Saoránach;
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