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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Itenni l-ħtieġa ta' ffukar mill-ġdid 

strateġiku fuq il-Balkani tal-Punent, li 

jirrikonoxxi li l-UE jenħtieġ li ssegwi l-

ambizzjonijiet tagħha fir-reġjun, peress li 

jekk tagħmel dan jingħata impetu ġdid lill-

politika ta' tkabbir kredibbli tal-UE bbażata 

fuq il-kriterji ta' Copenhagen, u t-tisħiħ tal-

istat tad-dritt u r-reżiljenza tal-

istituzzjonijiet tal-istat; jemmen li l-

istabbiltà fil-Balkani tal-Punent trid tibqa' 

prijorità maġġuri; jappella għal aktar sforzi 

għat-titjib tal-kundizzjonijiet soċjo-

ekonomiċi u politiċi tar-reġjun; huwa 

konvint li l-integrazzjoni Ewropea u r-

rikonċiljazzjoni reġjonali huma l-aħjar 

mezz biex jiġu indirizzati l-perikli li 

jirriżultaw minn indħil u influwenzi 

barranin destabbilizzanti, il-finanzjament 

ta' netwerks kbar ta' Salafisti u Wahhabi u 

r-reklutaġġ ta' ġellieda barranin, il-

kriminalità organizzata, tilwim maġġuri 

bejn l-istati, id-diżinformazzjoni u t-

theddid ibridu; jenfasizza l-ħtieġa li wieħed 

jibqa' impenjat li jrawwem soċjetajiet 

poltiċi ferm effettivi fir-reġjun; 

24. Itenni l-ħtieġa ta' ffukar mill-ġdid 

strateġiku fuq il-Balkani tal-Punent, li 

jirrikonoxxi li jenħtieġ li l-UE ssegwi l-

ambizzjonijiet tagħha fir-reġjun, peress li 

jekk tagħmel dan jingħata impetu ġdid lill-

politika kredibbli ta' tkabbir tal-UE bbażata 

fuq il-kriterji ta' Copenhagen, u jissaħħu l-

istat tad-dritt u r-reżiljenza tal-

istituzzjonijiet tal-istat; jemmen li l-

istabbiltà fil-Balkani tal-Punent trid tibqa' 

prijorità maġġuri; jappella għal aktar sforzi 

għat-titjib tal-kundizzjonijiet soċjo-

ekonomiċi u politiċi tar-reġjun; huwa 

konvint li l-integrazzjoni Ewropea u r-

rikonċiljazzjoni reġjonali huma l-aħjar 

mezz biex jiġu indirizzati l-perikli li 

jirriżultaw minn indħil u influwenzi 

barranin destabbilizzanti, il-finanzjament 

ta' netwerks kbar ta' Salafisti u Wahhabi u 

r-reklutaġġ ta' ġellieda barranin, il-

kriminalità organizzata, tilwim maġġuri 

bejn l-istati, id-diżinformazzjoni u t-

theddid ibridu; jenfasizza l-ħtieġa li wieħed 

jibqa' impenjat li jrawwem soċjetajiet 

poltiċi ferm effettivi fir-reġjun; jenfasizza 

l-importanza li l-Pajjiżi tal-Balkani tal-

Punent jallinjaw ruħhom mal-politika 

estera u ta' sigurtà tal-UE, 

irrispettivament mill-progress tagħhom 

fil-proċess ta' integrazzjoni tal-UE; 

iħeġġeġ il-ftuħ immedjat ta' kapitolu 

rilevanti għall-pajjiżi kandidati tal-
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Balkani tal-Punent kollha; 

Or. en 


