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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. připomíná, že je potřeba se znovu 

strategicky zaměřit na oblast západního 

Balkánu, přičemž konstatuje, že EU by 

měla splnit své ambice v tomto regionu 

a dát tak nový impuls důvěryhodné politice 

rozšíření EU založené na kodaňských 

kritériích a posílit právní stát a odolnost 

státních orgánů; domnívá se, že stabilita 

oblasti západního Balkánu musí patřit i 

nadále mezi hlavní priority; žádá 

vynaložení většího úsilí na zlepšení 

socioekonomických a politických 

podmínek v tomto regionu; je přesvědčen, 

že evropská integrace a regionální usmíření 

jsou nejlepšími prostředky, jak čelit 

nebezpečím pramenícím z destabilizujícího 

zahraničního vměšování a vlivů, 

financování rozsáhlých salafistických 

a wahhábistických sítí, náboru 

zahraničních bojovníků, organizovaného 

zločinu, velkých konfliktů mezi státy, 

dezinformací a hybridních hrozeb; 

zdůrazňuje potřebu nadále se věnovat 

podpoře vysoce účinných politických 

společností v regionu; 

24. připomíná, že je potřeba se znovu 

strategicky zaměřit na oblast západního 

Balkánu, přičemž konstatuje, že EU by 

měla splnit své ambice v tomto regionu 

a dát tak nový impuls důvěryhodné politice 

rozšíření EU založené na kodaňských 

kritériích a posílit právní stát a odolnost 

státních orgánů; domnívá se, že stabilita 

oblasti západního Balkánu musí patřit i 

nadále mezi hlavní priority; žádá 

vynaložení většího úsilí na zlepšení 

socioekonomických a politických 

podmínek v tomto regionu; je přesvědčen, 

že evropská integrace a regionální usmíření 

jsou nejlepšími prostředky, jak čelit 

nebezpečím pramenícím z destabilizujícího 

zahraničního vměšování a vlivů, 

financování rozsáhlých salafistických 

a wahhábistických sítí, náboru 

zahraničních bojovníků, organizovaného 

zločinu, velkých konfliktů mezi státy, 

dezinformací a hybridních hrozeb; 

zdůrazňuje potřebu nadále se věnovat 

podpoře vysoce účinných politických 

společností v regionu; zdůrazňuje, že je 

pro země západního Balkánu důležité, aby 

se sblížily se zahraniční a obrannou 

politikou EU, bez ohledu na svůj pokrok 

v procesu integrace do EU; vybízí 

k bezodkladnému otevření příslušné 

kapitoly pro všechny kandidátské země 

západního Balkánu; 
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