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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. wijst andermaal op de noodzaak het 

strategische accent te verleggen naar de 

westelijke Balkan en erkent daarbij dat de 

EU haar ambities in de regio moet blijven 

nastreven, aangezien dit een nieuwe impuls 

zou geven aan een geloofwaardig 

uitbreidingsbeleid van de EU op basis van 

de criteria van Kopenhagen, en de 

rechtsstaat en de weerbaarheid van de 

staatsinstellingen zou versterken; meent 

voorts dat de stabiliteit van de westelijke 

Balkan een belangrijke prioriteit moet 

blijven; dringt aan op meer inspanningen 

ter verbetering van de sociale, 

economische en politieke omstandigheden 

in de regio; is ervan overtuigd dat de 

Europese integratie en regionale 

verzoening de beste middelen zijn om aan 

de gevaren het hoofd te bieden die het 

gevolg zijn van destabiliserende 

buitenlandse inmenging en invloeden, de 

financiering van grote salafistische en 

wahabitische netwerken en de rekrutering 

van buitenlandse strijders, de 

georganiseerde misdaad, grote 

staatsgeschillen, desinformatie en hybride 

dreigingen onderstreept de noodzaak zich 

te blijven inzetten voor de bevordering van 

zeer doeltreffende politieke 

gemeenschappen in de regio; 

24. wijst andermaal op de noodzaak het 

strategische accent te verleggen naar de 

westelijke Balkan en erkent daarbij dat de 

EU haar ambities in de regio moet blijven 

nastreven, aangezien dit een nieuwe impuls 

zou geven aan een geloofwaardig 

uitbreidingsbeleid van de EU op basis van 

de criteria van Kopenhagen, en de 

rechtsstaat en de weerbaarheid van de 

staatsinstellingen zou versterken; meent 

voorts dat de stabiliteit van de westelijke 

Balkan een belangrijke prioriteit moet 

blijven; dringt aan op meer inspanningen 

ter verbetering van de sociale, 

economische en politieke omstandigheden 

in de regio; is ervan overtuigd dat de 

Europese integratie en regionale 

verzoening de beste middelen zijn om aan 

de gevaren het hoofd te bieden die het 

gevolg zijn van destabiliserende 

buitenlandse inmenging en invloeden, de 

financiering van grote salafistische en 

wahabitische netwerken en de rekrutering 

van buitenlandse strijders, de 

georganiseerde misdaad, grote 

staatsgeschillen, desinformatie en hybride 

dreigingen onderstreept de noodzaak zich 

te blijven inzetten voor de bevordering van 

zeer doeltreffende politieke 

gemeenschappen in de regio; benadrukt 

dat de landen van de westelijke Balkan 

zich moeten aansluiten bij het 
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gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU, 

niettegenstaande hun vorderingen in de 

EU-integratieprocedure; spoort ertoe aan 

het relevante hoofdstuk onverwijld open te 

stellen voor alle kandidaat-lidstaten van 

de westelijke Balkan; 

Or. en 


