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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. ismételten hangsúlyozza, hogy a 

Nyugat-Balkánra újból stratégiai hangsúlyt 

kell fektetni, elismerve annak 

szükségességét, hogy az EU fenntartsa 

törekvéseit a régióban, mivel ez újabb 

lendületet adna az EU koppenhágai 

kritériumokon alapuló, hiteles bővítési 

politikájának, és megerősítené a 

jogállamiságot és az állami intézmények 

ellenálló képességét; úgy véli, hogy a 

Nyugat-Balkán stabilitásának továbbra is 

fő prioritást kell képeznie; további 

erőfeszítéseket sürget a régió társadalmi-

gazdasági és politikai feltételeinek javítása 

érdekében; meggyőződése, hogy az európai 

integráció és a regionális megbékélés a 

legmegfelelőbb módja a destabilizáló 

külföldi beavatkozás és befolyás, a nagy 

szalafista és wahhabista hálózatok 

támogatása és külföldi harcosok toborzása, 

a szervezett bűnözés, az államok közötti 

jelentős viták, a félretájékoztatás és a 

hibrid fenyegetések következtében 

kialakuló veszélyek kezelésének; 

hangsúlyozza a rendkívül eredményes 

politikai társadalmak régióban való 

kialakítása iránti elkötelezettség 

fenntartásának szükségességét; 

24. ismételten hangsúlyozza, hogy a 

Nyugat-Balkánra újból stratégiai hangsúlyt 

kell fektetni, elismerve annak 

szükségességét, hogy az EU fenntartsa 

törekvéseit a régióban, mivel ez újabb 

lendületet adna az EU koppenhágai 

kritériumokon alapuló, hiteles bővítési 

politikájának, és megerősítené a 

jogállamiságot és az állami intézmények 

ellenálló képességét; úgy véli, hogy a 

Nyugat-Balkán stabilitásának továbbra is 

fő prioritást kell képeznie; további 

erőfeszítéseket sürget a régió társadalmi-

gazdasági és politikai feltételeinek javítása 

érdekében; meggyőződése, hogy az európai 

integráció és a regionális megbékélés a 

legmegfelelőbb módja a destabilizáló 

külföldi beavatkozás és befolyás, a nagy 

szalafista és wahhabista hálózatok 

támogatása és külföldi harcosok toborzása, 

a szervezett bűnözés, az államok közötti 

jelentős viták, a félretájékoztatás és a 

hibrid fenyegetések következtében 

kialakuló veszélyek kezelésének; 

hangsúlyozza a rendkívül eredményes 

politikai társadalmak régióban való 

kialakítása iránti elkötelezettség 

fenntartásának szükségességét; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

nyugat-balkáni országok igazodjanak az 

uniós kül- és biztonságpolitikához, 

függetlenül attól, hogy előrehaladnak az 
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uniós integrációs folyamatban; ösztönzi a 

vonatkozó fejezet megnyitását az összes 

nyugat-balkáni tagjelölt ország esetében; 
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