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Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet upprepar att det 

behövs en strategisk nyinriktning på västra 

Balkan, där EU bör fullfölja sina 

ambitioner i regionen, eftersom detta skulle 

ge en frisk impuls för en trovärdig 

utvidgningspolitik från EU som grundas på 

Köpenhamnskriterierna, och stärka 

rättsstaten och statliga institutioners 

motståndskraft. Parlamentet anser att västra 

Balkans stabilitet måste fortsätta att vara 

ett viktigt fokusområde. Parlamentet 

efterlyser fler insatser för att förbättra de 

socioekonomiska och politiska 

förhållandena i regionen. Parlamentet är 

övertygat om att europeisk integration och 

regional försoning är det bästa sättet att 

tackla farorna från destabiliserande 

utländsk inblandning och utländskt 

inflytande, finansiering av stora salafistiska 

och wahhabitiska nätverk och rekrytering 

av utländska stridande, organiserad 

brottslighet, större statliga tvister, 

desinformation och hybridhot. Parlamentet 

understryker behovet av att fortsätta sträva 

efter att främja högeffektiva politiska 

samfund i regionen. 

24. Europaparlamentet upprepar att det 

behövs en strategisk nyinriktning på västra 

Balkan, där EU bör fullfölja sina 

ambitioner i regionen, eftersom detta skulle 

ge en frisk impuls för en trovärdig 

utvidgningspolitik från EU som grundas på 

Köpenhamnskriterierna, och stärka 

rättsstaten och statliga institutioners 

motståndskraft. Parlamentet anser att västra 

Balkans stabilitet måste fortsätta att vara 

ett viktigt fokusområde. Parlamentet 

efterlyser fler insatser för att förbättra de 

socioekonomiska och politiska 

förhållandena i regionen. Parlamentet är 

övertygat om att europeisk integration och 

regional försoning är det bästa sättet att 

tackla farorna från destabiliserande 

utländsk inblandning och utländskt 

inflytande, finansiering av stora salafistiska 

och wahhabitiska nätverk och rekrytering 

av utländska stridande, organiserad 

brottslighet, större statliga tvister, 

desinformation och hybridhot. Parlamentet 

understryker behovet av att fortsätta sträva 

efter att främja högeffektiva politiska 

samfund i regionen. Parlamentet betonar 

vikten av att länderna på västra Balkan 

ansluter sig till EU:s utrikes- och 

säkerhetspolitik, oaktat deras framsteg i 

processen för integration i EU. 

Parlamentet vill att det berörda kapitlet 

omedelbart ska öppnas för alla 
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kandidatländer på västra Balkan. 

Or. en 


