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Rezolūcijas priekšlikums
38.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38.a pauž nopietnas bažas par 
acīmredzamiem mēģinājumiem ar 
likumīgām interesēm apdraudēt valsts 
sasniegumus cīņā pret korupciju un 
vispārējās demokrātiskās reformas, jo 
īpaši, atgūstot politisko varu no dažu 
Ukrainas oligarhu puses, kas ir palīdzējis 
vājināt uz reformām vērsto vairākumu 
Augstākajā radā, par ko liecina arī 
grūtības novērst likumdošanas plaisu, kas 
radās pēc Konstitucionālās tiesas 
2020. gada 27. oktobra pretrunīgā 
nolēmuma; mudina visus politiskos 
dalībniekus atjaunot apņemšanos īstenot 
reformas, kuras ir pieprasījuši Ukrainas 
vēlētāji un kuras ir būtiskas, lai stiprinātu 
tiesiskumu, izskaustu korupciju un 
panāktu lielāku labklājību Ukrainas 
iedzīvotājiem;
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64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. norāda, ka ir vajadzīgi pasākumi, 
lai stiprinātu minoritāšu tiesību 
infrastruktūru un veidotu pārliecību, ka 
minoritāšu tiesības tiks aizsargātas gan 
tiesību aktos, gan praksē; norāda, ka 
šādiem pasākumiem būtu jāietver 
juridiskās aizsardzības stiprināšana, 
minoritāšu jautājumu plašāka ņemšana 
vērā iestādēs un spēcīgāku un pastāvīgu 
apspriešanās mehānismu ieviešana; pauž 
bažas par to, ka Ukrainas iestādes neīsteno 
pienācīgu rīcību, lai novērstu 
diskrimināciju un naida runu pret 
minoritātēm, jo īpaši pret romu kopienu, 
kas ir bijusi diskriminācijas, rasistiskas 
vardarbības un neiecietības izpausmju 
upuris; aicina Ukrainu stiprināt holokausta 
un totalitārisma upuru piemiņu, 
pievienojoties Starptautiskajai holokausta 
atceres aliansei (IHRA) un pieņemot un 
piemērojot IHRA antisemītisma definīciju; 
prasa Komisijai uzaicināt Ukrainu 
piedalīties programmā "Eiropa pilsoņiem";

64. norāda, ka ir vajadzīgi pasākumi, 
lai stiprinātu minoritāšu tiesību 
infrastruktūru un veidotu pārliecību, ka 
minoritāšu tiesības tiks aizsargātas gan 
tiesību aktos, gan praksē; norāda, ka 
šādiem pasākumiem būtu jāietver 
juridiskās aizsardzības stiprināšana, 
minoritāšu jautājumu plašāka ņemšana 
vērā iestādēs un spēcīgāku un pastāvīgu 
apspriešanās mehānismu ieviešana; pauž 
bažas par to, ka Ukrainas iestādes neīsteno 
pienācīgu rīcību, lai novērstu 
diskrimināciju un naida runu pret 
minoritātēm, jo īpaši pret romu kopienu, 
kas ir bijusi diskriminācijas, rasistiskas 
vardarbības un neiecietības izpausmju 
upuris; aicina Ukrainu stiprināt holokausta 
piemiņu, pievienojoties Starptautiskajai 
holokausta atceres aliansei (IHRA) un 
pieņemot un piemērojot IHRA 
antisemītisma definīciju; turklāt aicina 
Ukrainu turpināt totalitārisma upuru 
piemiņu; prasa Komisijai uzaicināt 
Ukrainu piedalīties programmā "Eiropa 
pilsoņiem";
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