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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. pakartoja, kad reikia pakeisti 

strategiją dėl Vakarų Balkanų, pripažįstant, 

kad ES turėtų toliau siekti savo plataus 

užmojo tikslų regione, nes tokie veiksmai 

patikimai ES plėtros politikai, grindžiamai 

Kopenhagos kriterijais, suteiktų naują 

postūmį, ir sustiprinti teisinę valstybę ir 

valstybės institucijų atsparumą; mano, kad 

Vakarų Balkanų regiono stabilumas ir 

toliau turi būti vienas iš svarbiausių 

prioritetų; ragina dėti daugiau pastangų 

siekiant pagerinti socialines ir ekonomines 

bei politines sąlygas regione; yra įsitikinęs, 

kad regioninė integracija ir regioninis 

susitaikymas – svarbiausios priemonės 

kovojant su pavojais, kylančiais dėl 

destabilizuojančio užsienio šalių kišimosi 

ir įtakos, didelių salafitų ir vahabitų tinklų 

finansavimo bei užsienio teroristų kovotojų 

verbavimo, organizuoto nusikalstamumo, 

didelių konfliktų tarp valstybių, 

dezinformacijos ir hibridinių grėsmių; 

pabrėžia, kad reikia ir toliau laikytis 

įsipareigojimo skatinti labai veiksmingas 

politines sąjungas regione; 

24. pakartoja, kad reikia pakeisti 

strategiją dėl Vakarų Balkanų, pripažįstant, 

kad ES turėtų toliau siekti savo plataus 

užmojo tikslų regione, nes tokie veiksmai 

patikimai ES plėtros politikai, grindžiamai 

Kopenhagos kriterijais, suteiktų naują 

postūmį, ir sustiprintų teisinę valstybę ir 

valstybės institucijų atsparumą; mano, kad 

Vakarų Balkanų regiono stabilumas ir 

toliau turi būti vienas iš svarbiausių 

prioritetų; ragina dėti daugiau pastangų 

siekiant pagerinti socialines ir ekonomines 

bei politines sąlygas regione; yra įsitikinęs, 

kad Europos integracija ir regioninis 

susitaikymas – svarbiausios priemonės 

kovojant su pavojais, kylančiais dėl 

destabilizuojančio užsienio šalių kišimosi 

ir įtakos, didelių salafitų ir vahabitų tinklų 

finansavimo bei užsienio teroristų kovotojų 

verbavimo, organizuoto nusikalstamumo, 

didelių konfliktų tarp valstybių, 

dezinformacijos ir hibridinių grėsmių; 

pabrėžia, kad reikia ir toliau laikytis 

įsipareigojimo skatinti labai veiksmingas 

politines bendruomenes regione; pabrėžia, 

jog svarbu, kad Vakarų Balkanų šalys 

prisiderintų prie ES bendros užsienio ir 

saugumo politikos, kad ir kokia būtų jų 

integracijos į ES proceso pažanga; ragina 

nedelsiant atverti atitinkamą skyrių 

visoms Vakarų Balkanų šalims 

kandidatėms; 
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