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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. reiterează că este nevoie de o 

reorientare strategică asupra Balcanilor de 

Vest, recunoscând necesitatea ca UE să nu 

renunțe la ambițiile sale în regiune, care să 

insufle un nou avânt politicii de extindere a 

UE bazate pe criteriile de la Copenhaga și 

să consolideze statul de drept și rezistența 

instituțiilor statului; consideră, de 

asemenea, că stabilitatea Balcanilor de 

Vest trebuie să rămână în continuare o 

prioritate majoră; solicită mai multe 

eforturi în vederea îmbunătățirii condițiilor 

socio-economice și politice din regiune; 

este convins că integrarea europeană și 

reconcilierea regională sunt cele mai bune 

mijloace de a aborda pericolele care decurg 

din amestecul și influențele străine, din 

finanțarea marilor rețele salafiste și 

wahhabiste, din recrutarea luptătorilor 

străini, din criminalitatea organizată, din 

litigiile grave între state, din dezinformare 

și din amenințările hibride; subliniază 

necesitatea de a păstra intenția de a se 

dedica promovării unor societăți politice 

foarte eficace în regiune; 

24. reiterează că este nevoie de o 

reorientare strategică asupra Balcanilor de 

Vest, recunoscând necesitatea ca UE să nu 

renunțe la ambițiile sale în regiune, care să 

insufle un nou avânt politicii de extindere a 

UE bazate pe criteriile de la Copenhaga și 

să consolideze statul de drept și rezistența 

instituțiilor statului; consideră, de 

asemenea, că stabilitatea Balcanilor de 

Vest trebuie să rămână în continuare o 

prioritate majoră; solicită mai multe 

eforturi în vederea îmbunătățirii condițiilor 

socio-economice și politice din regiune; 

este convins că integrarea europeană și 

reconcilierea regională sunt cele mai bune 

mijloace de a aborda pericolele care decurg 

din amestecul și influențele străine, din 

finanțarea marilor rețele salafiste și 

wahhabiste, din recrutarea luptătorilor 

străini, din criminalitatea organizată, din 

litigiile grave între state, din dezinformare 

și din amenințările hibride; subliniază 

necesitatea de a păstra intenția de a se 

dedica promovării unor societăți politice 

foarte eficace în regiune; subliniază că este 

important ca țările din Balcanii de Vest să 

își alinieze politica externă și de securitate 

cu cea a UE, fără a aduce atingere 

progreselor înregistrate de acestea în 

procesul de integrare în UE; încurajează 

deschiderea neîntârziată a capitolului 

pertinent pentru toate țările candidate din 
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