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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. gentager, at der er behov for igen at 

fokusere på strategien over for det vestlige 

Balkan i erkendelse af, at EU bør forfølge 

sine ambitioner i regionen, eftersom det vil 

give nye impulser til en troværdig EU-

udvidelsespolitik, som bygger på 

Københavnskriterierne, og styrke 

retsstatsprincippet og de statslige 

institutioners stabilitet; mener, at 

stabiliteten på Vestbalkan fortsat skal være 

en hovedprioritet; opfordrer til øgede 

bestræbelser for at forbedre de 

socioøkonomiske og politiske forhold i 

regionen; er overbevist om, at europæisk 

integration og regional forsoning er de 

bedste midler til håndtering af de farer, der 

hidrører fra destabiliserende udenlandsk 

indblanding og indflydelse, finansiering af 

store salafistiske og wahhabitiske netværk 

og rekruttering af udenlandske krigere, 

organiseret kriminalitet, større tvister 

mellem stater, misinformation og hybride 

trusler; understreger behovet for et fortsat 

engagement med hensyn til at fremme 

højeffektive politiske foreninger i 

regionen; 

24. gentager, at der er behov for igen at 

fokusere på strategien over for det vestlige 

Balkan i erkendelse af, at EU bør forfølge 

sine ambitioner i regionen, eftersom det vil 

give nye impulser til en troværdig EU-

udvidelsespolitik, som bygger på 

Københavnskriterierne, og styrke 

retsstatsprincippet og de statslige 

institutioners stabilitet; mener, at 

stabiliteten på Vestbalkan fortsat skal være 

en hovedprioritet; opfordrer til øgede 

bestræbelser for at forbedre de 

socioøkonomiske og politiske forhold i 

regionen; er overbevist om, at europæisk 

integration og regional forsoning er de 

bedste midler til håndtering af de farer, der 

hidrører fra destabiliserende udenlandsk 

indblanding og indflydelse, finansiering af 

store salafistiske og wahhabitiske netværk 

og rekruttering af udenlandske krigere, 

organiseret kriminalitet, større tvister 

mellem stater, misinformation og hybride 

trusler; understreger behovet for et fortsat 

engagement med hensyn til at fremme 

højeffektive politiske samfund i regionen; 

understreger vigtigheden af, at landene på 

det vestlige Balkan uanset deres 

fremskridt i EU-integrationsprocessen 

tilslutter sig EU's udenrigs- og 

sikkerhedspolitik; opfordrer til straks at 

åbne det relevante kapitel for alle 

kandidatlandene på Vestbalkan; 
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