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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že EU by měla více 
spolupracovat s USA a obnovit strategické 
partnerství se zeměmi Východního 
partnerství a západním Balkánem s cílem 
budovat v těchto regionech odolnou, 
prosperující, demokratickou 
a multietnickou společnost, která bude 
schopna čelit škodlivým vlivům jak 
místních, tak i vnějších autoritářských sil; 
připomíná, že stabilita západního Balkánu 
a zemí Východního partnerství je 
předpokladem míru a bezpečnosti tohoto 
regionu i EU; vítá výrazně posílenou 
koordinaci mezi USA a EU při podpoře 
zemí západního Balkánu na jejich cestě 

90. domnívá se, že EU by měla více 
spolupracovat s USA a obnovit strategické 
partnerství se zeměmi Východního 
partnerství a západním Balkánem s cílem 
budovat v těchto regionech odolnou, 
prosperující, demokratickou 
a multietnickou společnost, která bude 
schopna čelit škodlivým vlivům jak 
místních, tak i vnějších autoritářských sil; 
připomíná, že stabilita západního Balkánu 
a zemí Východního partnerství je 
předpokladem míru a bezpečnosti tohoto 
regionu i EU; vítá výrazně posílenou 
koordinaci mezi USA a EU při podpoře 
zemí západního Balkánu na jejich cestě 



AM\1240022CS.docx PE697.938v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

k evropské integraci a členství v EU; 
zastává názor, že pravidelná, 
institucionalizovaná koordinace mezi 
Radou pro zahraniční věci a ministrem 
zahraničí USA v této oblasti i v dalších 
záležitostech zahraniční politiky by posílila 
transatlantický dialog a spolupráci 
v zahraničněpolitických otázkách 
společného zájmu a podpořila by další 
sbližování politických postojů na 
transatlantické úrovni; vyzývá k silnému 
vedení EU a účinné koordinaci s USA 
s cílem zakročit proti iniciativám 
zaměřeným na překreslování hranic 
a podobným iniciativám na nižší než 
celostátní úrovni usilujícím o prohloubení 
etnické propasti a segregace, jakož i proti 
otázce čínských investic a financování 
v celém regionu a jejich dopadu na 
demokratickou správu věcí veřejných 
a životní prostředí; zdůrazňuje potřebu 
úzké spolupráce a koordinace mezi EU 
a USA, pokud jde o boj proti zmocňování 
se státu, korupci, organizované trestné 
činnosti, zahraničnímu vměšování 
a útokům na svobodu sdělovacích 
prostředků a propagaci právního státu, 
hloubkové reformy, dobré sousedské 
vztahy a usmíření a cíle evropsko-
atlantické integrace; zdůrazňuje vůdčí 
úlohu EU v procesu normalizace vztahů 
mezi Srbskem a Kosovem;
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