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90. mano, kad ES turėtų aktyviau 
bendradarbiauti su JAV ir atnaujinti 
strateginę partnerystę Vakarų Balkanų ir 
Rytų Europos šalių klausimu, kad jose būtų 
kuriamos atsparios, klestinčios, 
demokratiškos, daugiatautės visuomenės, 
galinčios pasipriešinti trikdančiai vietos ir 
išorės autoritarinių jėgų įtakai; primena, 
kad Vakarų Balkanų ir Rytų Partnerystės 
šalių stabilumas yra svarbus taikai ir 
saugumui tame regione ir ES; palankiai 
vertina tai, kad labai padidintas JAV ir ES 
veiklos koordinavimas remiant Vakarų 
Balkanų šalis joms siekiant integracijos į 
Europą ir narystės ES; mano, kad 
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reguliarus, institucionalizuotas Užsienio 
reikalų tarybos ir JAV valstybės 
sekretoriaus veiklos koordinavimas šiuo ir 
kitais užsienio politikos klausimais 
sustiprintų transatlantinį dialogą ir 
bendradarbiavimą bendro intereso užsienio 
politikos klausimais ir paskatintų tolesnę 
politikos krypčių konvergenciją 
transatlantiniu lygmeniu; ragina užtikrinti 
tvirtą ES lyderystę ir veiksmingą 
koordinavimą su JAV, kad būtų kovojama 
su iniciatyvomis, kuriomis siekiama iš 
naujo nubrėžti sienas, ir su panašiomis 
subnacionalinio lygmens iniciatyvomis, 
kuriomis didinamas etninis susiskaidymas 
ir segregacija, taip pat sprendžiamas 
Kinijos investicijų ir finansavimo visame 
regione ir jų poveikio demokratiniam 
valdymui ir aplinkai klausimas; pabrėžia 
glaudaus ES ir JAV bendradarbiavimo ir 
koordinavimo svarbą kovojant su valstybės 
užvaldymu, korupcija, organizuotu 
nusikalstamumu, užsienio šalių kišimusi ir 
išpuoliais prieš žiniasklaidos laisvę ir 
remiant teisinę valstybę, nuoseklias 
reformas, gerus kaimyninius santykius bei 
susitaikymą ir euroatlantinės integracijos 
tikslo siekimą; pabrėžia ES atliekamą 
vadovaujamąjį vaidmenį Serbijos ir 
Kosovo santykių normalizavimo procese;
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