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PRIEDAS 
 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PAGRINDINES TEISES IR JŲ APSAUGOS MECHANIZMUS 
 
Mes negalime svarstyti Jūsų individualaus skundo, tačiau šiame priede pateikėme informacijos apie kitas 
organizacijas, kurios galėtų Jums padėti, ir procedūras, kuriomis galėtumėte pasinaudoti. 
 
Jums gali būti naudinga ne tik susipažinti su toliau pateiktu organizacijų sąrašu, bet ir apsilankyti Europos 
Komisijos interneto puslapiuose, kuriuose pateikta konkrečių patarimų, susijusių su ES nediskriminavimo 
teisės aktais: 
 

 „Ką reikėtų žinoti apie kovos su diskriminacija teisės aktus: dažniausiai užduodami klausimai“: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=en (anglų k.) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=fr (prancūzų k.) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=de (vokiečių k.) 

 

 „Ką daryti patyrus diskriminaciją – gairės diskriminacijos aukoms“: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=en (anglų k.) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=fr (prancūzų k.) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=de (vokiečių k.) 

 
Jei turite bendro pobūdžio klausimų apie ES, galite juos užduoti informaciniam centrui „Europe Direct“, 
paskambinęs (-usi) nemokamu numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 iš bet kurios ES valstybės narės arba 
apsilankęs (-iusi) „Europe Direct“ interneto svetainėje http://europa.eu/europedirect/. 
  

NACIONALINĖS SKUNDŲ TEIKIMO SISTEMOS 
 
Visais atvejais, kai tik įmanoma, skundą pirmiausia turėtumėte pateikti savo šalyje. Jūsų valstybėje narėje 
veikiančios organizacijos, teikiančios informaciją kovos su diskriminacija ir (arba) pagrindinių teisių 
klausimais, yra nurodytos toliau. Kai kurios iš šių organizacijų gali priimti sprendimus dėl individualių 
skundų, tačiau dėl to turėtumėte kreiptis į pačią organizaciją. 

 
OFFICE OF THE EQUAL OPPORTUNITIES OMBUDSPERSON 
(LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA) 
Šeimyniškių 1A,  
09312 Vilnius, LITHUANIA 
Tel: (+370) 5 261 2787 
Fax: (+370) 5 261 2725 
E-mail: mvlgk@lrs.lt 
Website: http://www.lygybe.lt/  
 
OMBUDSPERSON FOR CHILDREN/Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 
įstaiga  
Plačioji str. 10 
01308 Vilnius, Lithuania 
Tel/Fax: + 370 (8 5) 210 7176 
Phone line for children: +370 8 800 01230 
Email: vaikams@lrs.lt 
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Website: http://vaikams.lrs.lt  

Jūsų šalyje tikriausiai veikia ir daugiau asociacijų ar organizacijų, galinčių suteikti Jums papildomos 
paramos ir informuoti apie tai, kaip pateikti skundą. Informacija apie jas turėtų būti teikiama nacionaliniu 
lygmeniu. Pirmiausia reikėtų sužinoti apie šias organizacijas: 

 vietos konsultacines ar teisinės paramos agentūras, padedančias nukentėjusiems asmenims, 
kurių teisės buvo pažeistos, kreiptis į teismus; 

 profesines sąjungas ar asociacijas, kurios atstovauja savo narių interesams ir rūpinasi jų gerove; 

 anonimines „pagalbos linijas“, konsultuojančias asmenis apie tai, ką daryti toliau; 

 nevyriausybines organizacijas, teikiančias informaciją ir padedančias asmenims, pranešusiems 
apie jų teisių pažeidimus, iškelti ieškinį ar pateikti skundą. 

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS 
 
Nacionaliniu ir Europos lygmenimis veikia daugybė nevyriausybinių organizacijų (NVO). Dauguma NVO 
tiesiogiai nenagrinėja individualių skundų, bet teikia vertingą informaciją ir ryšius žmonėms, dėl įvairių 
priežasčių patiriantiems diskriminaciją, ar žmonėms, kurių pagrindinės teisės buvo pažeistos. Reikiamos 
srities NVO galite pradėti ieškoti pagal Komisijos finansuojamą Europos socialinių NVO programą 
(„Socialinė programa“). Pagal šią socialinę programą atstovaujama NVO, dirbančioms labai įvairiose 
socialinėse srityse vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis. Toliau pateikta NVO, tiriančių įvairių 
rūšių diskriminaciją, pavyzdžių: 

 

 Problemas, susijusias su diskriminacija dėl amžiaus padeda spręsti AGE - Europos pagyvenusių 
žmonių platforma, kurios interneto svetainė yra http://www.age-platform.org/; 

 

 Neigiamą požiūrį į asmenis dėl jų lytinės orientacijos svarsto Europos ILGA (Tarptautinė lesbiečių 
ir gėjų asociacija) – http://www.ilga-europe.org/ ; 

 

 ENAR (Europos kovos su rasizmu tinklas) kovoja su rasizmu ir ksenofobija –  http://www.enar-
eu.org/ ; 

 

 EDF (Europos neįgaliųjų forumas) gina neįgaliųjų teises – http://www.edf-feph.org/. 
 

 Europos moterų lobisčių organizacija kovoja su moterų diskriminacija – 
http://www.womenlobby.org/. 

 
Be minėtų NVO, Socialinėje programoje dalyvauja kitų sričių, pavyzdžiui, vaikų teisių, sveikatos priežiūros 
prieinamumo ir švietimo NVO. Šių organizacijų narių ir veiklos sričių sąrašą rasite Socialinės programos 
interneto svetainėje http://www.socialplatform.org/. Jei radote NVO, kuri sprendžia su Jūsų skundu 
susijusius klausimus, aktualios informacijos galite rasti jos interneto svetainėje, kurioje nurodyti nariai, 
atstovaujantys šiai organizacijai Jūsų valstybėje narėje. 

 
 
 
 
 

http://vaikams.lrs.lt/
http://www.age-platform.org/
http://www.ilga-europe.org/
http://www.enar-eu.org/
http://www.enar-eu.org/
http://www.edf-feph.org/
http://www.womenlobby.org/
http://www.socialplatform.org/
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ES SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 
Jei manote, kad Jūsų teises pažeidė valstybė narė arba ES institucijos, turėtumėte kreiptis į kurią nors iš 
toliau nurodytų organizacijų. Turėkite omenyje, kad šių interneto svetainių pagrindinės versijos gali būti 
parengtos anglų kalba, tačiau jose paprastai galima pasirinkti ir kitas kalbas: 
 

 Europos Parlamento Peticijų komitetas: 
 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49.  
 
Į jį gali kreiptis ES piliečiai ir ES valstybėse narėse gyvenantys asmenys. Galite pateikti skundą, susijusį 
su ES svarbiu arba ES kompetencijai priklausančiu klausimu. 
 

 Europos ombudsmenas: 
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/ataglance.faces. 
 
Į jį gali kreiptis ES piliečiai ir ES valstybėse narėse gyvenantys asmenys. Ombudsmeno institucijai 
galite pateikti skundą dėl netinkamo ar nepriimtino kurios nors ES institucijos administracijos darbo. 
 

 Europos Komisija: 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm. 
 
Į ją gali kreiptis visi asmenys, norintys apskųsti Komisijai ES teisės aktų nevykdančią valstybę narę. 

 
EUROPOS IR TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS 

 
Jums taip pat gali būti naudinga apsilankyti Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų Organizacijos interneto 
svetainėse. Kai kurios iš toliau išvardytų organizacijų gali svarstyti individualius skundus; kitos gali suteikti 
Jums informacijos. Daugiau sužinosite pasinaudojęs (-usi) šiomis interneto nuorodomis. Įsidėmėkite, jog 
kai kurios iš šių organizacijų (visų pirma Europos žmogaus teisių teismas ir JT sutarčių organizacijos) 
nagrinės Jūsų skundą tik jei atitiksite konkrečius reikalavimus, ypač sąlygą, kad Jūsų skundą prieš tai 
bandyta išnagrinėti nacionaliniu lygmeniu (kitaip tariant, Jūsų „vietos gynybos priemonės“ turi būti 
„išnaudotos“). 
 
Europos Tarybos organizacijos 
 
Europos žmogaus teisių teismas: 
 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c (anglų k.) 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c&c=fra (prancūzų k.) 
 
Europos socialinė chartija ir Socialinių teisių komitetas: 
 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_EN.asp (anglų k.) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp (prancūzų k.) 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/ataglance.faces
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c&c=fra
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp
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Žmogaus teisių komisaras: 
 
http://www.coe.int/t/commissioner/ (anglų k.) 
http://www.coe.int/t/commissioner/default_FR.asp (prancūzų k.) 
 
Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir Patariamasis komitetas:  
 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (anglų k.) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_FR.asp (prancūzų k.) 
  
Europos komitetas prieš kankinimą:  
 
http://www.cpt.coe.int/en/default.htm (anglų k.) 
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm (prancūzų k.) 
http://www.cpt.coe.int/en/other-languages.htm (kitomis kalbomis) 
 
 
Jungtinių Tautų Organizacija ir tarptautinių žmogaus teisių sutarčių organizacijos  
 
Jungtinės Tautos taiko dvi atskiras individualių skundų nagrinėjimo procedūras. Žmogaus teisių taryba 
(2006 m. pakeitusi Žmogaus teisių komisiją) taiko specialias procedūras, pagal kurias asmuo gali pateikti 
skundą nepriklausomam ekspertui, kuris yra įgaliotas nagrinėti atitinkamą temą arba dirbti atitinkamoje 
šalyje. Šios specialios procedūros gali būti taikomos žmonėms iš viso pasaulio ir susijusiems su bet kuria 
valstybe (tačiau skundas turi atitikti eksperto kompetenciją). Informacijos apie tai, kaip ši procedūra gali 
būti taikoma Jums, rasite internete adresais  
 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx  (anglų k.) arba 
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm (prancūzų k.) 
 
Be specialių procedūrų taikymo, atitinkamą JT remiamą žmogaus teisių sutartį sudariusią valstybę prižiūri 
stebėjimo organizacija. Kai kuriose sutartyse numatyta galimybė, valstybei davus išankstinį sutikimą, 
pateikti individualų skundą. Informacijos apie tai, kaip pateikti skundą sutarčių vykdymą prižiūrinčioms 
organizacijoms, rasite internete adresu 
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm. 

http://www.coe.int/t/commissioner/
http://www.coe.int/t/commissioner/default_FR.asp
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http://www.cpt.coe.int/en/default.htm
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm
http://www.cpt.coe.int/en/other-languages.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm
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