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REZOLIUCIJA
DöL BEVIZIO REŽIMO VISOJE EUROPOJE
Priimta 19-oje LiJOT Asambl÷joje 2006 m. spalio 21-22 d.
Prieš daugiau nei pusšimtį metų prasid÷jęs Europos vienijimosi procesas sugeb÷jo sutelkti daugiau
nei pusę Europos valstybių. Tačiau Europos piliečiai vis dar negali laisvai keliauti savo žemyne.
Įvertindami tai, kad:
− Jud÷jimo laisv÷ yra viena iš pagrindinių sąlygų, užtikrinančių gerov÷s ir demokratijos pl÷trą
Europos žemyne;
− D÷l egzistuojančio vizų režimo pačioje Europoje dalis jos valstybių piliečių vis dar susiduria su
didel÷mis problemomis net ir trumpo laikotarpio kelion÷ms mūsų žemyne.
− Vizų režimas gali pasitarnauti diktatūroms, siekiančioms išsaugoti nepakitusią situaciją ir
stabdančioms demokratijos pl÷trą, kas šiuo metu vyksta Baltarusijoje.
Netoleruodami to, kad:
− Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai dar šių metų balandžio m÷nesį nusprend÷ nuo 2007 m.
Šengeno zonos vizos kainą padidinti nuo 35 eurų iki 60 eurų, taip dar labiau pablogindami ne ES
piliečių jud÷jimo sąlygas žemyne;
− Vizos gavimo procesas yra nepagrįstai ilgas, brangus ir biurokratiškas;
− Vizos gavimas n÷ra garantuojamas visiems jos prašantiems asmenims, o prašymo atmetimo
priežastys ne visada būna aiškios ir pagrįstos, taip sudaromos sąlygos diskriminacijai ir
korupcijai.
Manydami, kad:
− Norint sukurti tikrą Europos pilietybę, privalome galvoti apie Europą kaip kontinentą, o ne tik
uždarą Europos Sąjungos valstybių klubą;
− Skirtingų kultūrų Europoje jud÷jimo laisv÷ gali įkūnyti europietiškąją viziją – susipažįstant su
skirtingomis kultūromis, tuo pačiu jausti vienybę su jomis;
− Jaunimas yra aktyviausia ir daugiausiai keliaujanti Europos gyventojų dalis.
Lietuvos jaunimo vardu raginame Europos Komisiją, ES valstybių narių bei savo šalies vyriausybes
d÷ti visas pastangas, kad:
− Ilgalaik÷je perspektyvoje vizų režimas būtų panaikintas, o trumpalaik÷je - būtų skatinamas
jaunimo mobilumas, sukuriant tam palankias sąlygas;
_____________________________________________________________________________________________________________________
Didžioji g. 8 – 5
01128 Vilnius
Lietuva

tel./faks. (5) 279 10 14
tel. (5) 279 12 80
el. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt

į.k. 191363642
AB „SEB Vilniaus bankas“
a.s. LT84 70440 60000301517
b.s. LT47 70440 60000301504

− Būtų panaikintos trumpo laikotarpio vizos Europos piliečiams, keliaujantiems iš Europos
Sąjungos į kitas Europos valstybes ir atvirkščiai;
− Jaunimui bei asmenims, dirbantiems su jaunimu, vykstantiems į jaunimo renginius ar pagal
savanoryst÷s programas, būtų sudarytos itin palankios keliavimo Europoje sąlygos iki to laiko,
kada bus panaikintas vizų režimas visame žemyne.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Prezidentas

Miroslavas Monkevičius
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