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38a. izraža globoko zaskrbljenost nad 
očitnimi poskusi, da bi se zaradi osebnih 
interesov spodkopalo dosežke države v 
boju proti korupciji in splošne 
demokratične reforme, zlasti s ponovnim 
pridobivanjem politične moči nekaterih 
ukrajinskih oligarhov, kar slabi reformam 
naklonjeno večino v ukrajinskem 
parlamentu, to pa je razvidno tudi iz težav 
pri zapolnjevanju zakonodajne vrzeli, ki je 
nastala po sporni sodbi ustavnega sodišča 
dne 27. oktobra 2020; poziva vse politične 
akterje, naj obnovijo svojo zavezanost 
reformam, ki jih zahtevajo ukrajinski 
volivci in so ključne za krepitev pravne 
države, izkoreninjenje korupcije in 
povečanje blaginje ukrajinskega 
prebivalstva;
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64. ugotavlja, da so potrebni ukrepi za 
okrepitev infrastrukture za pravice manjšin 
ter gradnjo zaupanja, da bodo pravice 
manjšin zaščitene v zakonodaji in v praksi; 
poudarja, da bi morali ti ukrepi vključevati 
okrepitev pravnega varstva, povečanje 
institucionalne osredotočenosti na 
vprašanja manjšin ter vzpostavitev 
močnejših in trajnih mehanizmov 
posvetovanja; izraža zaskrbljenost, ker 
ukrajinske oblasti niso sprejele ustreznih 
ukrepov za boj proti diskriminaciji in 
sovražnemu govoru, uperjenima zoper 
manjšine, zlasti romsko skupnost, ki je 
žrtev diskriminacije, rasnega nasilja in 
izražanja nestrpnosti; poziva Ukrajino, naj 
okrepi spomin na žrtve holokavsta in 
totalitarizma, tako da se pridruži 
Mednarodni zvezi za spomin na holokavst 
ter sprejme in uporabi njeno opredelitev 
antisemitizma; poziva Komisijo, naj 
Ukrajino povabi k sodelovanju v programu 
Evropa za državljane;

64. ugotavlja, da so potrebni ukrepi za 
okrepitev infrastrukture za pravice manjšin 
ter gradnjo zaupanja, da bodo pravice 
manjšin zaščitene v zakonodaji in v praksi; 
poudarja, da bi morali ti ukrepi vključevati 
okrepitev pravnega varstva, povečanje 
institucionalne osredotočenosti na 
vprašanja manjšin ter vzpostavitev 
močnejših in trajnih mehanizmov 
posvetovanja; izraža zaskrbljenost, ker 
ukrajinske oblasti niso sprejele ustreznih 
ukrepov za boj proti diskriminaciji in 
sovražnemu govoru, uperjenima zoper 
manjšine, zlasti romsko skupnost, ki je 
žrtev diskriminacije, rasnega nasilja in 
izražanja nestrpnosti; poziva Ukrajino, naj 
okrepi spomin na žrtve holokavsta, tako da 
se pridruži Mednarodni zvezi za spomin na 
holokavst ter sprejme in uporabi njeno 
opredelitev antisemitizma; poleg tega jo 
poziva, naj se še naprej poklanja spominu 
na žrtve totalitarizma; poziva Komisijo, 
naj Ukrajino povabi k sodelovanju v 
programu Evropa za državljane;
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