
 

AM\1085478DA.doc  PE576.528v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

2.2.2016 B8-0167/2 

Ændringsforslag  2 

Lars Adaktusson 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0167/2016 

Ulrike Lunacek 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapport om Kosovo 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. beklager dybt afvisningen af Kosovos 

ansøgning om medlemskab af UNESCO, 

hvilket bl.a. skyldes Serbiens aktive 

obstruktion – som er i modstrid med 

landets tilsagn om at ville udvikle gode 

naboskabsforbindelser – men også 

manglende enstemmighed blandt 

medlemsstaterne; glæder sig over 

vedtagelsen af loven om beskyttelse af den 

historiske arv i Prizren og opfordrer til, at 

den gennemføres fuldt ud, men henviser 

ikke desto mindre til de trusler, som 

omfattende ulovligt byggeri udgør mod 

byens kulturarv; glæder sig over, at flere 

steder med serbisk religiøs og kulturel arv, 

som beklageligvis var blevet ødelagt i 

2004, er blevet restaureret, f.eks. den 

ortodokse domkirke, og opfordrer til 

fortsættelse af restaureringen af den 

serbiske religiøse og kulturelle arv; 

opfordrer i denne forbindelse de berørte 

parter, herunder Kosovos myndigheder og 

den serbiske regering, det serbiske 

samfund i Kosovo og den serbiske 

ortodokse kirke, til at finde et system til 

fremme, beskyttelse og bevarelse af 

Kosovos kulturelle og religiøse arv, der bør 

behandles som en fælles europæisk 

kulturarv; glæder sig over, at Kosovos 

forfatning fastslår, at Kosovo har forpligtet 

sig til at bevare og beskytte sin kulturelle 

og religiøse arv, og opfordrer til en 
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yderligere indsats for at beskytte samtlige 

religiøse mindretals rettigheder; 

understreger, at opnåelse af medlemskab af 

internationale og regionale organisationer 

og mekanismer bør være en prioritet for 

Kosovo; minder i denne forbindelse om, at 

det er vigtigt at overholde den aftale, der er 

indgået om regionalt samarbejde; er 

overbevist om, at oprettelsen af det 

regionale kontor for ungdomssamarbejde i 

landene på Vestbalkan (inden for 

rammerne af Berlinprocessen), som 

fremmes aktivt fra mange sider, vil give 

positive resultater, navnlig hvad angår 

forbindelserne mellem unge i Serbien og 

Kosovo; 

yderligere indsats for at beskytte samtlige 
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