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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. pauž nožēlu par Kosovas dalības 

UNESCO pieteikuma noraidīšanu, kas 

notika arī Serbijas aktīvās pretdarbības — 

pretēji paustajiem labu kaimiņattiecību 

centieniem —, kā arī dalībvalstu 

vienprātības trūkuma rezultātā; atzinīgi 

vērtē to, ka ir pieņemts tiesību akts par 

Prizreņas vēsturiskā mantojuma 

aizsardzību, un aicina to pilnībā īstenot, bet 

tomēr norāda uz pilsētas mantojuma 

apdraudējumiem, ko rada plaša mēroga 

nelikumīga būvniecība; atzinīgi vērtē to, ka 

pēc iznīcināšanas 2004. gadā ir atjaunotas 

vairākas serbu reliģiskā un kultūras 

mantojuma vietas, piemēram, pareizticīgo 

katedrāle, un aicina turpināt atjaunot serbu 

reliģiskā un kultūras mantojuma vietas; 

šajā sakarībā aicina ieinteresētās puses, 

tostarp Kosovas iestādes, Serbijas valdību, 

Kosovā dzīvojošo serbu kopienu un 

Serbijas Pareizticīgo baznīcu, izveidot 

sistēmu, kā veicināt, aizsargāt un saglabāt 

Kosovas kultūras un reliģisko mantojumu, 

kas būtu jāuzskata par kopējo Eiropas 

kultūras mantojumu; atzinīgi vērtē to, ka 

Kosovas konstitūcijā ir iekļauta Kosovas 

apņemšanās saglabāt un aizsargāt kultūras 

un reliģisko mantojumu, un aicina turpināt 

centienus aizsargāt visu reliģisko 

minoritāšu tiesības; uzsver, ka dalībai 

starptautiskās un reģionālās organizācijās 

un mehānismos vajadzētu būt Kosovas 

26. pauž nožēlu par Kosovas dalības 

UNESCO pieteikuma noraidīšanu, kas 

notika arī Serbijas aktīvās pretdarbības — 

pretēji paustajiem labu kaimiņattiecību 

centieniem —, kā arī dalībvalstu 

vienprātības trūkuma rezultātā; atzinīgi 

vērtē to, ka ir pieņemts tiesību akts par 

Prizreņas vēsturiskā mantojuma 

aizsardzību, un aicina to pilnībā īstenot, bet 

tomēr norāda uz pilsētas mantojuma 

apdraudējumiem, ko rada plaša mēroga 

nelikumīga būvniecība; atzinīgi vērtē to, ka 

pēc iznīcināšanas 2004. gadā ir atjaunotas 

vairākas serbu reliģiskā un kultūras 

mantojuma vietas, piemēram, pareizticīgo 

katedrāle, un aicina turpināt atjaunot serbu 

reliģiskā un kultūras mantojuma vietas; 

šajā sakarībā aicina ieinteresētās puses, 

tostarp Kosovas iestādes, Serbijas valdību, 

Kosovā dzīvojošo serbu kopienu un 

Serbijas Pareizticīgo baznīcu, izveidot 

sistēmu, kā veicināt, aizsargāt un saglabāt 

Kosovas kultūras un reliģisko mantojumu, 

kas būtu jāuzskata par kopējo Eiropas 

kultūras mantojumu; atzinīgi vērtē to, ka 

Kosovas konstitūcijā ir iekļauta Kosovas 

apņemšanās saglabāt un aizsargāt kultūras 

un reliģisko mantojumu, un aicina turpināt 

centienus aizsargāt visu reliģisko 

minoritāšu, tostarp Kosovas kristiešu, 

tiesības; uzsver, ka dalībai starptautiskās 

un reģionālās organizācijās un mehānismos 
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prioritātei; šajā sakarībā atgādina, cik 

svarīgi ir ievērot panākto vienošanos par 

reģionālo sadarbību; uzskata, ka Jauniešu 

reģionālās sadarbības biroja 

Rietumbalkānu valstīm (Berlīnes procesa 

ietvaros) izveidošana, ko aktīvi atbalsta 

daudzas puses, dos pozitīvus rezultātus, jo 

īpaši Serbijas un Kosovas jauniešu 

attiecībās; 

vajadzētu būt Kosovas prioritātei; šajā 

sakarībā atgādina, cik svarīgi ir ievērot 

panākto vienošanos par reģionālo 

sadarbību; uzskata, ka Rietumbalkānu 

Jauniešu reģionālās sadarbības biroja 

(Berlīnes procesa ietvaros) izveidošana, ko 

aktīvi atbalsta daudzas puses, dos pozitīvus 

rezultātus, jo īpaši Serbijas un Kosovas 

jauniešu attiecībās; 

Or. en 

 

 


