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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. regretă respingerea cererii de aderare la 

UNESCO a Kosovo, fapt cauzat printre 

altele de împotrivirea activă a Serbiei, ceea 

ce contrazice angajamentul acesteia față de 

dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate, 

dar și de lipsa unanimității între statele 

membre; salută adoptarea legii de protejare 

a patrimoniului istoric de la Prizren și 

solicită punerea în aplicare pe deplin a 

acesteia și subliniază în același timp 

amenințările cu care se confruntă 

patrimoniul orașului, ca urmare a extinderii 

construcțiilor ilegale; salută faptul că multe 

situri aparținând patrimoniului religios și 

cultural al sârbilor, care au fost, din păcate, 

distruse în 2004, cum ar fi catedrala 

ortodoxă, au fost renovate cu fonduri 

provenite de la contribuabilii kosovari și 

solicită continuarea proiectelor de renovare 

a patrimoniului religios și cultural sârb; 

îndeamnă, în acest context, părțile 

interesate, inclusiv autoritățile din Kosovo, 

guvernul sârb, comunitatea sârbă din 

Kosovo și Biserica Ortodoxă Sârbă să 

stabilească un sistem acceptabil de 

promovare și de protecție a patrimoniului 

cultural și religios al Kosovo, care ar trebui 

să fie tratat ca patrimoniu european comun; 

apreciază faptul că în constituția Kosovo 

este consfințit angajamentul Kosovo față 

de conservarea și protejarea patrimoniului 

său cultural și religios și cere să se depună 
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mai multe eforturi pentru protecția 

drepturilor minorităților religioase; 

subliniază faptul că aderarea la 

organizațiile și mecanismele regionale și 

internaționale ar trebui să fie o prioritate 

pentru Kosovo; reamintește, în acest 

context, importanța respectării acordului 

încheiat în ceea ce privește cooperarea 

regională; consideră că înființarea în cadrul 

Procesului de la Berlin a Biroului de 

Cooperare Regională a Tinerilor din 

Balcanii de Vest, promovat în mod activ de 

multe părți, va înregistra rezultate pozitive, 

în special în ceea ce privește relațiile dintre 

tinerii din Serbia și Kosovo; 

mai multe eforturi pentru protecția 

drepturilor minorităților religioase, inclusiv 

cele ale creștinilor kosovari; subliniază 

faptul că aderarea la organizațiile și 

mecanismele regionale și internaționale ar 

trebui să fie o prioritate pentru Kosovo; 

reamintește, în acest context, importanța 
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Tinerilor din Balcanii de Vest, promovat în 

mod activ de multe părți, va înregistra 

rezultate pozitive, în special în ceea ce 

privește relațiile dintre tinerii din Serbia și 

Kosovo; 
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