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Förslag till resolution
Punkt 38a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

38a. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa oro över de uppenbara försöken av 
särintressen att omintetgöra det som 
landet uppnått i kampen mot korruption 
och de övergripande demokratiska 
reformerna, särskilt genom att somliga 
ukrainska oligarker återtagit sin politiska 
makt, vilket har försvagat den 
reforminriktade majoriteten i Verchovna 
Rada, något som också illustrerats av 
svårigheterna med att täppa till den lucka 
i lagstiftningen som uppstod efter 
författningsdomstolens kontroversiella 
dom av den 27 oktober 2020. Parlamentet 
uppmanar alla politiska aktörer att hålla i 
sitt engagemang för de reformer som de 
ukrainska väljarna har krävt och som är 
avgörande för att stärka rättsstaten, utrota 
korruptionen och uppnå större välstånd 
för Ukrainas befolkning.

Or. en



AM\1223927SV.docx PE662.893v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3.2.2021 A9-0219/3

Ändringsförslag 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet noterar att 
åtgärder krävs för att stärka infrastrukturen 
för minoriteters rättigheter och att bygga 
upp förtroende för att minoriteters 
rättigheter kommer att skyddas både i lag 
och i praktiken. Parlamentet påpekar att 
sådana åtgärder bör inbegripa ett stärkt 
rättsligt skydd, ökad institutionell 
uppmärksamhet på minoritetsfrågor och 
inrättande av starkare och permanenta 
samrådsmekanismer. Parlamentet uttrycker 
oro över att de ukrainska myndigheterna 
inte vidtagit ordentliga åtgärder för att ta 
itu med diskriminering och hatpropaganda 
som riktar sig mot minoritetsgrupper, i 
synnerhet romer, vilka har utsatts för 
incidenter med diskriminering, rasistiskt 
motiverat våld och intoleransyttringar. 
Parlamentet uppmanar Ukraina att stärka 
minnet av offren för förintelsen och 
totalitarismen genom att ansluta sig till 
International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) och genom att anta och 
tillämpa IHRA:s definition av 
antisemitism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bjuda in Ukraina att 
delta i programmet Ett Europa för 
medborgarna.

64. Europaparlamentet noterar att 
åtgärder krävs för att stärka infrastrukturen 
för minoriteters rättigheter och att bygga 
upp förtroende för att minoriteters 
rättigheter kommer att skyddas både i lag 
och i praktiken. Parlamentet påpekar att 
sådana åtgärder bör inbegripa ett stärkt 
rättsligt skydd, ökad institutionell 
uppmärksamhet på minoritetsfrågor och 
inrättande av starkare och permanenta 
samrådsmekanismer. Parlamentet uttrycker 
oro över att de ukrainska myndigheterna 
inte vidtagit ordentliga åtgärder för att ta 
itu med diskriminering och hatpropaganda 
som riktar sig mot minoritetsgrupper, i 
synnerhet romer, vilka har utsatts för 
incidenter med diskriminering, rasistiskt 
motiverat våld och intoleransyttringar. 
Parlamentet uppmanar Ukraina att stärka 
minnet av offren för förintelsen genom att 
ansluta sig till International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) och genom 
att anta och tillämpa IHRA:s definition av 
antisemitism. Parlamentet uppmanar 
vidare Ukraina att fortsätta att hedra 
minnet av totalitarismens offer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bjuda in Ukraina att delta i programmet Ett 
Europa för medborgarna.
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