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Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38a. mély aggodalmának ad hangot az 
egyéni érdekeltségek által a korrupció 
elleni küzdelem és az általános 
demokratikus reformok terén elért 
eredmények aláásására irányuló 
nyilvánvaló kísérletek miatt, különösen a 
politikai hatalom egyes ukrán oligarchák 
általi visszaszerzése révén, ami a 
Verhovna Radában a reformorientált 
többség meggyengülését okozta, amint azt 
az alkotmánybíróság 2020. október 27-i 
ellentmondásos ítéletét követően a 
jogalkotási hézag kitöltése során 
tapasztalt nehézségek is mutatják; sürgeti 
az összes politikai szereplőt, hogy újítsák 
meg elkötelezettségüket az ukrán szavazók 
által kívánt reformok mellett, amelyek 
elengedhetetlenek a jogállamiság 
megerősítéséhez, a korrupció 
felszámolásához és az ukrán lakosság 
jólétének növeléséhez;
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Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
64 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

64. megállapítja, hogy intézkedéseket 
kell hozni a kisebbségi jogok 
infrastruktúrájának megerősítésére, 
valamint a kisebbségi jogok jogszabályi és 
gyakorlati védelme iránti bizalom 
erősítésére; rámutat, hogy az ilyen 
intézkedéseknek magukban kell foglalniuk 
a jogvédelem megerősítését, a kisebbségi 
kérdésekre irányuló intézményi figyelem 
növelését, valamint erőteljesebb és állandó 
konzultációs mechanizmusok létrehozását; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ukrán 
hatóságok nem tettek megfelelő lépéseket a 
kisebbségi csoportokat, különösen a roma 
közösséget célzó megkülönböztetés és 
gyűlöletbeszéd kezelése érdekében, amely 
közösség megkülönböztetés, faji indíttatású 
erőszak és az intolerancia 
megnyilvánulásainak áldozatává vált; 
felszólítja Ukrajnát, hogy erősítse meg a 
holokauszt és a totalitarizmus áldozatairól 
való megemlékezést azáltal, hogy 
csatlakozik a Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezési Szövetséghez (IHRA), és 
fogadja el és alkalmazza az IHRA 
antiszemitizmusra vonatkozó 
meghatározását; felhívja a Bizottságot, 
hogy kérje fel Ukrajnát az Európa a 
polgárokért programban való részvételre;

64. megállapítja, hogy intézkedéseket 
kell hozni a kisebbségi jogok 
infrastruktúrájának megerősítésére, 
valamint a kisebbségi jogok jogszabályi és 
gyakorlati védelme iránti bizalom 
erősítésére; rámutat, hogy az ilyen 
intézkedéseknek magukban kell foglalniuk 
a jogvédelem megerősítését, a kisebbségi 
kérdésekre irányuló intézményi figyelem 
növelését, valamint erőteljesebb és állandó 
konzultációs mechanizmusok létrehozását; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ukrán 
hatóságok nem tettek megfelelő lépéseket a 
kisebbségi csoportokat, különösen a roma 
közösséget célzó megkülönböztetés és 
gyűlöletbeszéd kezelése érdekében, amely 
közösség megkülönböztetés, faji indíttatású 
erőszak és az intolerancia 
megnyilvánulásainak áldozatává vált; 
felszólítja Ukrajnát, hogy erősítse meg a 
holokauszt áldozatairól való 
megemlékezést azáltal, hogy csatlakozik a 
Nemzetközi Holokauszt Emlékezési 
Szövetséghez (IHRA); és fogadja el és 
alkalmazza az IHRA antiszemitizmusra 
vonatkozó meghatározását; felszólítja 
továbbá Ukrajnát, hogy továbbra is 
emlékezzen meg a totalitarizmus 
áldozatairól; felhívja a Bizottságot, hogy 
kérje fel Ukrajnát az Európa a polgárokért 
programban való részvételre;
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