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Amendamentul 2
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. își exprimă profunda preocupare 
cu privire la încercările aparente ale unor 
interese particulare de a submina 
realizările țării în lupta împotriva 
corupției și în reformele democratice 
generale, în special prin recapturarea 
puterii politice de către unii oligarhi 
ucraineni, ceea ce a contribuit la slăbirea 
majorității din Rada Supremă orientate 
spre reformă, după cum o demonstrează și 
dificultățile întâmpinate în eliminarea 
lacunelor legislative rămase după 
hotărârea controversată a Curții 
Constituționale din 27 octombrie 2020; 
îndeamnă toți actorii politici să își 
reînnoiască angajamentul față de 
reformele solicitate de alegătorii 
ucraineni, care sunt esențiale pentru 
consolidarea statului de drept, eradicarea 
corupției și generarea unei mai mari 
prosperități pentru populația Ucrainei;
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Amendamentul 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. constată că sunt necesare măsuri 
pentru a consolida infrastructura 
drepturilor minorităților și pentru a 
consolida încrederea că drepturilor lor vor 
fi protejate în drept și în practică; 
evidențiază că astfel de măsuri ar trebui să 
includă consolidarea protecției juridice, 
creșterea atenției instituționale acordate 
problemelor minorităților și instituirea unor 
mecanisme de consultare mai solide și 
permanente; își exprimă îngrijorarea pentru 
lipsa unor măsuri adecvate ale autorităților 
ucrainene pentru a aborda discriminarea și 
discursul de incitare la ură care vizează 
grupurile minoritare, în special 
comunitatea romă, care a fost victima unor 
incidente de discriminare, violență rasială 
și manifestări de intoleranță; invită Ucraina 
să îmbunătățească comemorarea victimelor 
Holocaustului și totalitarismului prin 
aderarea la Alianța Internațională pentru 
Comemorarea Holocaustului (IHRA) și 
prin adoptarea și aplicarea definiției 
antisemitismului din IHRA; solicită 
Comisiei să invite Ucraina să participe la 
programul „Europa pentru cetățeni”;

64. constată că sunt necesare măsuri 
pentru a consolida infrastructura 
drepturilor minorităților și pentru a 
consolida încrederea că drepturilor lor vor 
fi protejate în drept și în practică; 
evidențiază că astfel de măsuri ar trebui să 
includă consolidarea protecției juridice, 
creșterea atenției instituționale acordate 
problemelor minorităților și instituirea unor 
mecanisme de consultare mai solide și 
permanente; își exprimă îngrijorarea pentru 
lipsa unor măsuri adecvate ale autorităților 
ucrainene pentru a aborda discriminarea și 
discursul de incitare la ură care vizează 
grupurile minoritare, în special 
comunitatea romă, care a fost victima unor 
incidente de discriminare, violență rasială 
și manifestări de intoleranță; invită Ucraina 
să îmbunătățească comemorarea victimelor 
Holocaustului prin aderarea la Alianța 
Internațională pentru Comemorarea 
Holocaustului (IHRA) și prin adoptarea și 
aplicarea definiției antisemitismului din 
IHRA; invită, de asemenea, Ucraina să 
continue comemorarea victimelor 
totalitarismului; solicită Comisiei să invite 
Ucraina să participe la programul „Europa 
pentru cetățeni”;
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