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Ontwerpresolutie Amendement

90. is van oordeel dat de EU meer met 
de VS moet samenwerken en het 
strategisch partnerschap moet hernieuwen 
met betrekking tot de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en de Westelijke 
Balkan om daar veerkrachtige, welvarende, 
democratische, multi-etnische 
samenlevingen op te bouwen die 
opgewassen zijn tegen de ontwrichtende 
invloed van zowel lokale als externe 
autoritaire krachten; herinnert eraan dat de 
stabiliteit van de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap van 
belang is voor de vrede en de veiligheid in 
de regio, en tegelijkertijd ook voor de EU; 

90. is van oordeel dat de EU meer met 
de VS moet samenwerken en het 
strategisch partnerschap moet hernieuwen 
met betrekking tot de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en de Westelijke 
Balkan om daar veerkrachtige, welvarende, 
democratische, multi-etnische 
samenlevingen op te bouwen die 
opgewassen zijn tegen de ontwrichtende 
invloed van zowel lokale als externe 
autoritaire krachten; herinnert eraan dat de 
stabiliteit van de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap van 
belang is voor de vrede en de veiligheid in 
de regio, en tegelijkertijd ook voor de EU; 
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is ingenomen met de sterk toegenomen 
coördinatie tussen de VS en de EU bij het 
op weg helpen van de landen van de 
Westelijke Balkan naar Europese integratie 
en EU-lidmaatschap; is van mening dat 
regelmatige, geïnstitutionaliseerde 
coördinatie tussen de Raad Buitenlandse 
Zaken en de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken op dit en andere 
gebieden van buitenlands beleid, een 
positieve uitwerking zou hebben op de 
trans-Atlantische dialoog en samenwerking 
inzake gemeenschappelijke 
aangelegenheden op vlak van Buitenlandse 
Zaken en verdere convergentie van de 
beleidsstandpunten op trans-Atlantisch 
niveau zou bevorderen; roept op tot een 
sterk leiderschap van de EU en een 
doeltreffende coördinatie met de VS om 
zich te kanten tegen initiatieven om nieuwe 
grenzen te trekken en soortgelijke 
subnationale initiatieven om de etnische 
verdeeldheid en segregatie te vergroten, 
alsook met betrekking tot de kwestie van 
Chinese investeringen en financiering in de 
hele regio en de gevolgen daarvan voor het 
democratisch bestuur en het milieu; 
benadrukt het belang van nauwe 
samenwerking en coördinatie tussen de EU 
en de VS bij de bestrijding van “state 
capture” (frauduleuze controle over 
overheidsinstellingen), corruptie, 
georganiseerde misdaad, buitenlandse 
inmenging en aanvallen op de vrijheid van 
de media, en bij de bevordering van de 
rechtsstaat, diepgaande hervormingen, 
goede nabuurschapsbetrekkingen en 
verzoening, en van de doelstelling van 
Euro-Atlantische integratie; onderstreept 
dat de EU een leidende rol speelt bij het 
proces van normalisering van de 
betrekkingen tussen Servië en Kosovo;

is ingenomen met de sterk toegenomen 
coördinatie tussen de VS en de EU bij het 
op weg helpen van de landen van de 
Westelijke Balkan naar Europese integratie 
en EU-lidmaatschap; is van mening dat 
regelmatige, geïnstitutionaliseerde 
coördinatie tussen de Raad Buitenlandse 
Zaken en de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken op dit en andere 
gebieden van buitenlands beleid, een 
positieve uitwerking zou hebben op de 
trans-Atlantische dialoog en samenwerking 
inzake gemeenschappelijke 
aangelegenheden op vlak van Buitenlandse 
Zaken en verdere convergentie van de 
beleidsstandpunten op trans-Atlantisch 
niveau zou bevorderen; herhaalt zijn 
voorstel om een Trans-Atlantische 
Politieke Raad op te richten voor 
systematisch overleg en coördinatie met 
betrekking tot buitenlands en 
veiligheidsbeleid, die onder leiding komt 
te staan van de VV/HV en de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken en geschraagd wordt door 
regelmatige contacten tussen politieke 
leiders; roept op tot een sterk leiderschap 
van de EU en een doeltreffende coördinatie 
met de VS om zich te kanten tegen 
initiatieven om nieuwe grenzen te trekken 
en soortgelijke subnationale initiatieven 
om de etnische verdeeldheid en segregatie 
te vergroten, alsook met betrekking tot de 
kwestie van Chinese investeringen en 
financiering in de hele regio en de 
gevolgen daarvan voor het democratisch 
bestuur en het milieu; benadrukt het belang 
van nauwe samenwerking en coördinatie 
tussen de EU en de VS bij de bestrijding 
van “state capture” (frauduleuze controle 
over overheidsinstellingen), corruptie, 
georganiseerde misdaad, buitenlandse 
inmenging en aanvallen op de vrijheid van 
de media, en bij de bevordering van de 
rechtsstaat, diepgaande hervormingen, 
goede nabuurschapsbetrekkingen en 
verzoening, en van de doelstelling van 
Euro-Atlantische integratie; onderstreept 
dat de EU een leidende rol speelt bij het 
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proces van normalisering van de 
betrekkingen tussen Servië en Kosovo;

Or. en


