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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια 

στρατηγική επανεστίαση στα Δυτικά 

Βαλκάνια, αναγνωρίζοντας ότι η Ένωση 

θα πρέπει να προωθήσει τις φιλοδοξίες της 

στην περιοχή και, με αυτόν τον τρόπο, να 

δώσει νέα ώθηση σε μια αξιόπιστη 

πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ με βάση τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης, και να ενισχύσει 

το κράτος δικαίου και την ανθεκτικότητα 

των κρατικών θεσμών· πιστεύει ότι η 

σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων 

πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα· ζητεί να καταβληθούν 

περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης των 

κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών 

συνθηκών της περιοχής· είναι πεπεισμένο 

ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η 

περιφερειακή συμφιλίωση είναι το 

καλύτερο μέσο αντιμετώπισης των 

κινδύνων που απορρέουν από 

αποσταθεροποιητικές εξωτερικές 

παρεμβάσεις και επιρροές, από τη 

χρηματοδότηση μεγάλων σαλαφιστικών 

και βαχαμπιτικών δικτύων και από τη 

στρατολόγηση ξένων μαχητών, από το 

οργανωμένο έγκλημα, από μείζονες 

διαμάχες μεταξύ κρατών, καθώς και από 

την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές 

απειλές· τονίζει την ανάγκη να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 

προαγωγή κοινωνιών που λειτουργούν σε 
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υψηλό επίπεδο από πολιτική άποψη στην 

περιοχή· 

υψηλό επίπεδο από πολιτική άποψη στην 

περιοχή· τονίζει τη σημασία που έχει για 

τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να 

ευθυγραμμισθούν με την εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, 

ανεξαρτήτως της προόδου τους στη 

διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· ενθαρρύνει 

την άμεση έναρξη του σχετικού 

κεφαλαίου για όλες τις υποψήφιες χώρες 

των Δυτικών Βαλκανίων· 
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