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Proposta de resolução Alteração 

26. Lamenta a rejeição do pedido de 

adesão do Kosovo à UNESCO, não só 

devido aos entraves colocados pela Sérvia, 

contrários ao seu compromisso de 

desenvolver boas relações de vizinhança, 

como também à falta de consenso entre os 

Estados-Membros; congratula-se com a 

adoção de uma lei destinada a proteger o 

património histórico de Prizren e solicita a 

sua plena aplicação, mas recorda, contudo, 

a ameaça que a construção ilegal 

generalizada representa para o património 

da cidade; congratula-se com o facto de 

parte do património cultural e religioso 

sérvio, lamentavelmente destruído em 

2004, ter sido renovado, como a catedral 

ortodoxa, e solicita a continuação da 

recuperação desse património; insta, a esse 

respeito, as partes interessadas, 

nomeadamente as autoridades do Kosovo, 

o Governo da Sérvia, a comunidade sérvia 

no Kosovo e a Igreja Ortodoxa sérvia, a 

encontrarem um sistema para a promoção, 

proteção e conservação do património 

cultural e religioso do Kosovo, que deve 

ser tratado como património comum 

europeu; congratula-se com o facto de a 

Constituição do Kosovo consagrar o 

compromisso do Kosovo de preservar e 

proteger o património cultural e religioso, e 

solicita que sejam envidados mais esforços 

para proteger os direitos de todas as 

26. Lamenta a rejeição do pedido de 

adesão do Kosovo à UNESCO, não só 

devido aos entraves colocados pela Sérvia, 

contrários ao seu compromisso de 

desenvolver boas relações de vizinhança, 

como também à falta de consenso entre os 

Estados-Membros; congratula-se com a 

adoção de uma lei destinada a proteger o 

património histórico de Prizren e solicita a 

sua plena aplicação, mas recorda, contudo, 

a ameaça que a construção ilegal 

generalizada representa para o património 

da cidade; congratula-se com o facto de 

parte do património cultural e religioso 

sérvio, lamentavelmente destruído em 

2004, ter sido renovado, como a catedral 

ortodoxa, e solicita a continuação da 

recuperação desse património; insta, a esse 

respeito, as partes interessadas, 

nomeadamente as autoridades do Kosovo, 

o Governo da Sérvia, a comunidade sérvia 

no Kosovo e a Igreja Ortodoxa sérvia, a 

encontrarem um sistema para a promoção, 

proteção e conservação do património 

cultural e religioso do Kosovo, que deve 

ser tratado como património comum 

europeu; congratula-se com o facto de a 

Constituição do Kosovo consagrar o 

compromisso do Kosovo de preservar e 

proteger o património cultural e religioso, e 

solicita que sejam envidados mais esforços 

para proteger os direitos de todas as 
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minorias religiosas; sublinha que a adesão 

a organizações e mecanismos 

internacionais e regionais deve ser uma 

prioridade para o Kosovo; recorda, nesse 

contexto, a importância de respeitar o 

acordo alcançado em matéria de 

cooperação regional; considera que a 

criação do Gabinete de Cooperação 

Regional da Juventude dos Balcãs 

Ocidentais, no quadro do Processo de 

Berlim, que tem sido promovido 

ativamente por muitos, terá resultados 

positivos, nomeadamente para as relações 

entre os jovens da Sérvia e do Kosovo; 

minorias religiosas, nomeadamente dos 

kosovares cristãos; sublinha que a adesão a 

organizações e mecanismos internacionais 

e regionais deve ser uma prioridade para o 

Kosovo; recorda, nesse contexto, a 

importância de respeitar o acordo 

alcançado em matéria de cooperação 

regional; considera que a criação do 

Gabinete de Cooperação Regional da 

Juventude dos Balcãs Ocidentais, no 

quadro do Processo de Berlim, que tem 

sido promovido ativamente por muitos, 

terá resultados positivos, nomeadamente 

para as relações entre os jovens da Sérvia e 

do Kosovo; 

Or. en 

 

 


