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Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

2017/2121(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. znova poudarja, da se je treba 

strateško preusmeriti na zahodni Balkan in 

da mora EU uresničiti svoje cilje v tej 

regiji, saj bo to dalo nov zagon 

verodostojni politiki širitve EU na osnovi 

københavnskih meril ter okrepilo 

vladavino prava in odpornost državnih 

institucij; meni tudi, da mora stabilnost 

zahodnega Balkana ostati glavna 

prednostna naloga Evropske unije; poziva 

k večjim prizadevanjem za boljše 

družbene, gospodarske in politične razmere 

v tej regiji; je prepričan, da sta evropsko 

povezovanje in regionalna sprava najboljši 

sredstvi za spopadanje z nevarnostmi, ki 

nastajajo zaradi tujega vmešavanja in 

vplivov, ki povzročajo nestabilnost, 

financiranja velikih salafističnih in 

vahabitskih mrež ter novačenja tujih 

borcev, organiziranega kriminala, hujših 

sporov med državami, dezinformacij in 

hibridnih groženj; poudarja, da je treba še 

naprej spodbujati zelo učinkovite politične 

družbe v tej regiji; 

24. znova poudarja, da se je treba 

strateško preusmeriti na zahodni Balkan in 

da mora EU uresničiti svoje cilje v tej 

regiji, saj bo to dalo nov zagon 

verodostojni politiki širitve EU na osnovi 

københavnskih meril ter okrepilo 

vladavino prava in odpornost državnih 

institucij; meni tudi, da mora stabilnost 

zahodnega Balkana ostati glavna 

prednostna naloga Evropske unije; poziva 

k večjim prizadevanjem za boljše 

družbene, gospodarske in politične razmere 

v tej regiji; je prepričan, da sta evropsko 

povezovanje in regionalna sprava najboljši 

sredstvi za spopadanje z nevarnostmi, ki 

nastajajo zaradi tujega vmešavanja in 

vplivov, ki povzročajo nestabilnost, 

financiranja velikih salafističnih in 

vahabitskih mrež ter novačenja tujih 

borcev, organiziranega kriminala, hujših 

sporov med državami, dezinformacij in 

hibridnih groženj; poudarja, da je treba še 

naprej spodbujati zelo učinkovite politične 

družbe v tej regiji; poudarja, kako 

pomembno je, da se zahodnobalkanske 

države približajo zunanji in varnostni 

politiki EU, ne glede na njihov napredek v 

procesu pridruževanja EU; spodbuja 

takojšnje odprtje ustreznih poglavij za vse 

države kandidatke na zahodnem Balkanu; 

Or. en 
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