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Návrh uznesenia
Odsek 90

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

90. domnieva sa, že EÚ by mala viac 
spolupracovať s USA a obnoviť strategické 
partnerstvo vo vzťahu ku krajinám 
Východného partnerstva a k západnému 
Balkánu a východnej Európe s cieľom 
vybudovať v týchto oblastiach odolné, 
prosperujúce a demokratické mnohoetnické 
spoločnosti, ktoré budú schopné odolávať 
škodlivým vplyvom miestnych aj 
vonkajších autoritárskych síl; pripomína, 
že stabilita západného Balkánu a krajín 
Východného partnerstva je otázkou mieru 
a bezpečnosti pre región, ako aj pre EÚ; 
víta vysoko intenzívnu koordináciu USA s 
EÚ pri podpore krajín západného Balkánu 

90. domnieva sa, že EÚ by mala viac 
spolupracovať s USA a obnoviť strategické 
partnerstvo vo vzťahu ku krajinám 
Východného partnerstva a k západnému 
Balkánu s cieľom vybudovať v týchto 
oblastiach odolné, prosperujúce 
a demokratické mnohoetnické spoločnosti, 
ktoré budú schopné odolávať škodlivým 
vplyvom miestnych aj vonkajších 
autoritárskych síl; pripomína, že stabilita 
západného Balkánu a krajín Východného 
partnerstva je otázkou mieru a bezpečnosti 
pre región, ako aj pre EÚ; víta vysoko 
intenzívnu koordináciu USA s EÚ pri 
podpore krajín západného Balkánu na ich 
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na ich ceste k európskej integrácii a 
členstvu v EÚ; zastáva názor, že pravidelná 
inštitucionalizovaná koordinácia medzi 
Radou pre zahraničné veci a ministrom 
zahraničných vecí USA v tejto oblasti a v 
iných otázkach zahraničnej politiky by 
posilnila transatlantický dialóg a 
spoluprácu v otázkach zahraničnej politiky 
spoločného záujmu a podporila ďalšie 
zbližovanie politických postojov na 
transatlantickej úrovni; požaduje silné 
vedenie EÚ a účinnú koordináciu s USA s 
cieľom potlačiť iniciatívy zamerané na 
prekresľovanie hraníc a podobné iniciatívy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni s cieľom 
prehĺbiť etnické rozdiely a segregáciu, ako 
aj otázku čínskych investícií a financovania 
v celom regióne a ich vplyv na 
demokratickú správu vecí verejných a 
životné prostredie; zdôrazňuje význam 
úzkej spolupráce a koordinácie medzi EÚ 
a USA v boji proti ovládnutiu štátov, 
korupcii, organizovanej trestnej činnosti, 
zahraničným zásahom a útokom na 
slobodu médií a presadzovania zásad 
právneho štátu, rozsiahlych reforiem, 
dobrých susedských vzťahov, zmierenia 
a cieľa euroatlantickej integrácie; 
zdôrazňuje vedúcu úlohu EÚ v procese 
normalizácie vzťahov medzi Srbskom 
a Kosovom;

ceste k európskej integrácii a členstvu v 
EÚ; zastáva názor, že pravidelná 
inštitucionalizovaná koordinácia medzi 
Radou pre zahraničné veci a ministrom 
zahraničných vecí USA v tejto oblasti a v 
iných otázkach zahraničnej politiky by 
posilnila transatlantický dialóg a 
spoluprácu v otázkach zahraničnej politiky 
spoločného záujmu a podporila ďalšie 
zbližovanie politických postojov na 
transatlantickej úrovni; pripomína svoj 
návrh na vytvorenie transatlantickej 
politickej rady na účely systematických 
konzultácií a koordinácie v oblasti 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, 
ktorú by viedli PK/VP a minister 
zahraničných vecí USA a ktorá by sa 
opierala o pravidelný kontakt s 
politickými riaditeľmi; požaduje silné 
vedenie EÚ a účinnú koordináciu s USA s 
cieľom potlačiť iniciatívy zamerané na 
prekresľovanie hraníc a podobné iniciatívy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni s cieľom 
prehĺbiť etnické rozdiely a segregáciu, ako 
aj otázku čínskych investícií a financovania 
v celom regióne a ich vplyv na 
demokratickú správu vecí verejných a 
životné prostredie; zdôrazňuje význam 
úzkej spolupráce a koordinácie medzi EÚ 
a USA v boji proti ovládnutiu štátov, 
korupcii, organizovanej trestnej činnosti, 
zahraničným zásahom a útokom na 
slobodu médií a presadzovania zásad 
právneho štátu, rozsiahlych reforiem, 
dobrých susedských vzťahov, zmierenia 
a cieľa euroatlantickej integrácie; 
zdôrazňuje vedúcu úlohu EÚ v procese 
normalizácie vzťahov medzi Srbskom 
a Kosovom;
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