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90. Considera que a UE deve 
intensificar a cooperação com os EUA e 
renovar a parceria estratégica em relação 
aos países da Parceria Oriental e dos 
Balcãs Ocidentais, de molde a construir 
sociedades resilientes, multiétnicas, 
prósperas e democráticas, capazes de 
resistir à influência perturbadora das forças 
autoritárias, tanto locais, como externas; 
recorda que a estabilidade dos Balcãs 
Ocidentais e nos países da Parceria 
Oriental é essencial para a paz e segurança 
na região, bem como na UE; congratula-se 
com o reforço da coordenação dos EUA 
com a UE no apoio aos países dos Balcãs 
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Ocidentais na via da integração europeia e 
da adesão à UE; considera que uma 
coordenação regular e institucional entre o 
Conselho dos Negócios Estrangeiros e o 
Secretário de Estado dos EUA sobre esta 
matéria e outras matéria de política externa 
reforçaria o diálogo transatlântico e a 
cooperação em assuntos de política externa 
de interesse comum e promoveria uma 
maior convergência das posições políticas 
a nível transatlântico; apela a uma 
liderança forte da UE e a uma coordenação 
eficaz com os EUA, para combater as 
iniciativas destinadas a reformular as 
fronteiras e iniciativas subnacionais 
análogas que visam aprofundar o fosso 
étnico e a segregação, bem como o 
problema do investimento e do 
financiamento chineses em toda a região e 
o seu impacto na governação democrática e 
no ambiente; salienta a importância de uma 
estreita cooperação e coordenação entre a 
UE e os EUA na luta contra a captura do 
Estado, a corrupção, o crime organizado, a 
interferência estrangeira e os ataques à 
liberdade dos meios de comunicação 
social, e na promoção do Estado de Direito, 
de reformas profundas, de boas relações de 
vizinhança, da reconciliação, bem como do 
objetivo da integração euro-atlântica; 
sublinha o papel proeminente da UE no 
processo de normalização das relações 
entre a Sérvia e o Kosovo;
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