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Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Reitera a necessidade de uma 

reorientação estratégica nos Balcãs 

Ocidentais, reconhecendo que a UE deve 

dar seguimento aos seus projetos para a 

região, uma vez que, ao fazê-lo, dará um 

novo impulso a uma política de 

alargamento da UE credível e baseada nos 

critérios de Copenhaga, bem como reforçar 

o primado do direito e a resiliência das 

instituições estatais; considera que a 

estabilidade dos Balcãs Ocidentais deve 

continuar a ser uma das principais 

prioridades; apela a que se levem a cabo 

mais esforços para melhorar as condições 

socioeconómicas e políticas da região; 

manifesta a convicção de que a integração 

europeia e a reconciliação regional 

constituem a melhor forma de enfrentar os 

perigos decorrentes de ingerências e 

influências estrangeiras desestabilizadoras, 

do financiamento de grandes redes 

salafistas e wahabitas e do recrutamento de 

combatentes estrangeiros, da criminalidade 

organizada, de importantes litígios 

pendentes a nível estatal, da desinformação 

e das ameaças híbridas; frisa a necessidade 

de continuar a promover o 

desenvolvimento de associações políticas 

altamente eficazes na região; 

24. Reitera a necessidade de uma 

reorientação estratégica nos Balcãs 

Ocidentais, reconhecendo que a UE deve 

dar seguimento aos seus projetos para a 

região, uma vez que, ao fazê-lo, dará um 

novo impulso a uma política de 

alargamento da UE credível e baseada nos 

critérios de Copenhaga, bem como reforçar 

o primado do direito e a resiliência das 

instituições estatais; considera que a 

estabilidade dos Balcãs Ocidentais deve 

continuar a ser uma das principais 

prioridades; apela a que se levem a cabo 

mais esforços para melhorar as condições 

socioeconómicas e políticas da região; 

manifesta a convicção de que a integração 

europeia e a reconciliação regional 

constituem a melhor forma de enfrentar os 

perigos decorrentes de ingerências e 

influências estrangeiras desestabilizadoras, 

do financiamento de grandes redes 

salafistas e wahabitas e do recrutamento de 

combatentes estrangeiros, da criminalidade 

organizada, de importantes litígios 

pendentes a nível estatal, da desinformação 

e das ameaças híbridas; frisa a necessidade 

de continuar a promover o 

desenvolvimento de associações políticas 

altamente eficazes na região; salienta a 

importância de os países dos Balcãs 

Ocidentais se sintonizarem com a política 

externa e de segurança da UE, não 
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obstante os progressos registados no 

processo de integração na UE; incentiva a 

abertura imediata do capítulo relevante 

para todos os países candidatos dos 

Balcãs Ocidentais; 

Or. en 


