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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

90. úgy véli, hogy az EU-nak 
szorosabban együtt kell működnie az USA-
val és meg kell újítania a Nyugat-Balkán és 
Kelet-Európa országaival való stratégiai 
partnerséget annak érdekében, hogy 
reziliens, virágzó, demokratikus, több 
etnikumból álló társadalmakat építsen ki, 
amelyek képesek ellenállni mind a helyi, 
mind a külső tekintélyelvű erők romboló 
befolyásának; emlékeztet arra, hogy a 
Nyugat-Balkán illetve a keleti partnerség 
országainak stabilitása befolyásolja a régió 
és az EU békéjét és biztonságát; üdvözli az 
USA és az EU közötti fokozott 
koordinációt a nyugat-balkáni országoknak 
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az európai integrációhoz és az uniós 
tagsághoz vezető úton történő támogatása 
terén; úgy véli, hogy a Külügyek Tanácsa 
és az Egyesült Államok külügyminisztere 
közötti rendszeres, intézményesített 
koordináció e téren és más külpolitikai 
kérdésekben fokozná a transzatlanti 
párbeszédet és együttműködést a közös 
érdekű külpolitikai kérdésekben, és 
előmozdítaná a politikai álláspontok 
transzatlanti szintű további 
konvergenciáját; határozott uniós vezetésre 
és az USA-val való hatékony koordinációra 
szólít fel a határok átrajzolására irányuló 
kezdeményezések és az etnikai 
megosztottság és szegregáció elmélyítését 
célzó hasonló szubnacionális 
kezdeményezések, valamint a régión belüli 
kínai beruházások és finanszírozás kérdése, 
valamint annak a demokratikus 
kormányzásra és a környezetre gyakorolt 
hatása elleni fellépés érdekében; 
hangsúlyozza az EU és az USA közötti 
szoros együttműködés és koordináció 
fontosságát az állam foglyul ejtése, a 
korrupció, a szervezett bűnözés, a külföldi 
beavatkozás és a médiaszabadság elleni 
támadások elleni küzdelem, valamint a 
jogállamiság, a mélyreható reformok, a 
jószomszédi kapcsolatok és a megbékélés, 
valamint az euroatlanti integráció 
célkitűzésének előmozdítása tekintetében; 
hangsúlyozza az EU vezető szerepét a 
Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok 
normalizálásának folyamatában;
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