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Предложение за резолюция Изменение 

26. изразява съжаление във връзка с 

отхвърлянето на кандидатурата на 

Косово за членство в ЮНЕСКО, което 

се дължи отчасти на активните 

обструкции от страна на Сърбия, което 

противоречи на ангажимента за 

развиване на добросъседски отношения, 

но което се дължи също така и на 

липсата на единодушие сред държавите 

членки; приветства приемането на 

закона за опазване на историческото 

наследство в Призрен и призовава за 

неговото пълно прилагане, като 

припомня обаче рисковете, на които е 

изложено наследството на града поради 

широко разпространеното незаконно 

строителство; приветства факта, че 

няколко обекта на сръбското религиозно 

и културно наследство, за съжаление 

разрушени през 2004 г., са били 

ремонтирани, като например 

православната катедрала, и призовава за 

продължаване на ремонтирането на 

сръбско религиозно и културно 

наследство; във връзка с това призовава 

заинтересованите страни, включително 

органите на Косово, правителството на 

Сърбия, сръбската общност в Косово и 

Сръбската православна църква, за 

намиране на система за популяризиране, 

защита и опазване на културното и 

религиозното наследство на Косово, 

26. изразява съжаление във връзка с 

отхвърлянето на кандидатурата на 

Косово за членство в ЮНЕСКО, което 

се дължи отчасти на активните 

обструкции от страна на Сърбия, което 

противоречи на ангажимента за 

развиване на добросъседски отношения, 

но което се дължи също така и на 

липсата на единодушие сред държавите 

членки; приветства приемането на 

закона за опазване на историческото 

наследство в Призрен и призовава за 

неговото пълно прилагане, като 

припомня обаче рисковете, на които е 

изложено наследството на града поради 

широко разпространеното незаконно 

строителство; приветства факта, че 

няколко обекта на сръбското религиозно 

и културно наследство, за съжаление 

разрушени през 2004 г., са били 

ремонтирани, като например 

православната катедрала, и призовава за 

продължаване на ремонтирането на 

сръбско религиозно и културно 

наследство; във връзка с това призовава 

заинтересованите страни, включително 

органите на Косово, правителството на 

Сърбия, сръбската общност в Косово и 

Сръбската православна църква, за 

намиране на система за популяризиране, 

защита и опазване на културното и 

религиозното наследство на Косово, 
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което следва да бъде третирано като 

общо европейско наследство; 

приветства факта, че Конституцията на 

Косово утвърждава ангажимента на 

Косово към опазването и защитата на 

културното и религиозното наследство, 

и призовава да бъдат полагани 

допълнителни усилия за защита на 

правата на всички религиозни 

малцинства; подчертава факта, че 

присъединяването към международни и 

регионални организации и механизми 

следва да бъде приоритет за Косово; в 

този контекст припомня, че е важно да 

се спазва постигнатото споразумение 

относно регионалното сътрудничество; 

счита, че създаването на Регионалната 

служба за младежко сътрудничество на 

Западните Балкани (в рамките на 

Берлинския процес), което се радва на 

подкрепата на множество 

заинтересовани страни, ще донесе 

положителни резултати, по-специално 

за отношенията между младите хора на 

Сърбия и Косово; 

което следва да бъде третирано като 

общо европейско наследство; 

приветства факта, че Конституцията на 

Косово утвърждава ангажимента на 

Косово към опазването и защитата на 

културното и религиозното наследство, 

и призовава да бъдат полагани 

допълнителни усилия за защита на 

правата на всички религиозни 

малцинства, включително на 

косоварите християни; подчертава 

факта, че присъединяването към 

международни и регионални 

организации и механизми следва да 

бъде приоритет за Косово; в този 

контекст припомня, че е важно да се 

спазва постигнатото споразумение 

относно регионалното сътрудничество; 

счита, че създаването на Регионалната 

служба за младежко сътрудничество на 

Западните Балкани (в рамките на 

Берлинския процес), което се радва на 

подкрепата на множество 

заинтересовани страни, ще донесе 

положителни резултати, по-специално 

за отношенията между младите хора на 

Сърбия и Косово; 
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