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Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. ponownie podkreśla potrzebę 

strategicznej reorientacji podejścia do 

Bałkanów Zachodnich, uznając, że UE 

powinna dążyć do realizacji swoich 

ambitnych celów w tym regionie, gdyż 

dzięki temu da nowy impuls wiarygodnej 

unijnej polityce rozszerzenia i wzmocnieni 

praworządność oraz odporność instytucji 

państwowych; uważa, że stabilność 

Bałkanów Zachodnich nadal musi stanowić 

jeden z głównych priorytetów Unii 

Europejskiej; wzywa do zwiększenia 

wysiłków na rzecz poprawy warunków 

społeczno-ekonomicznych i politycznych 

w tym regionie; jest przekonany, że 

integracja i pojednanie na Bałkanach 

Zachodnich stanowią najlepszy sposób 

radzenia sobie z zagrożeniami 

wynikającymi z destabilizującej ingerencji 

i nacisków z zewnątrz, finansowania 

rozległych sieci salafickiej i wahhabickiej i 

werbowania zagranicznych bojowników, 

przestępczości zorganizowanej, poważnych 

sporów międzypaństwowych, 

dezinformacji i zagrożeń hybrydowych; 

podkreśla potrzebę dalszego 

zaangażowania we wspieranie niezwykle 

skutecznych stowarzyszeń politycznych w 

regionie; 
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wysiłków na rzecz poprawy warunków 

społeczno-ekonomicznych i politycznych 

w tym regionie; jest przekonany, że 
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rozległych sieci salafickiej i wahhabickiej i 
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regionie; podkreśla znaczenie, jakie dla 

krajów Bałkanów Zachodnich ma 

dostosowanie się do polityki zagranicznej i 
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bezpieczeństwa UE, niezależnie od ich 

postępów w procesie integracji z UE; 

zachęca do natychmiastowego otwarcia 

stosownego rozdziału dla wszystkich 

krajów kandydujących z Bałkanów 

Zachodnich; 

Or. en 


