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Pozmeňujúci návrh

24.
znovu opakuje, že je potrebné
opätovné strategické zameranie sa na
západný Balkán, pričom uznáva, že EÚ by
mala pokračovať vo svojich ambíciách v
tomto regióne, čo by poskytlo nový impulz
pre dôveryhodnú politiku rozširovania EÚ
založenú na kodanských kritériách a
posilnilo právny štát a odolnosť štátnych
inštitúcií; je presvedčený, že stabilita
západného Balkánu musí byť aj naďalej
výraznou prioritou; vyzýva na väčšie úsilie
o zlepšenie sociálno-ekonomických a
politických podmienok v tomto regióne; je
presvedčený, že európska integrácia a
regionálne zmierenie sú najlepšími
prostriedkami, ako riešiť riziká
vyplývajúce z destabilizujúcich
zahraničných zásahov a vplyvov,
financovania veľkých salafistických a
wahhábistických sietí a náboru
zahraničných bojovníkov, organizovanej
trestnej činnosti, významných konfliktov
medzi štátmi, dezinformácií a hybridných
hrozieb; zdôrazňuje potrebu naďalej sa
venovať podpore vysoko účinných
politických spoločností v regióne;
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príslušnej kapitoly pre všetky kandidátske
krajiny západného Balkánu;
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