UPR rekomendacijos, kurioms Lietuva pritarė
Rekomendacija
100.9. Ratifikuoti Vaiko teisių konvencijos fakultatyvų protokolą dėl pranešimų
teikimo tvarkos (Andora, Ispanija);
100.10. Apsvarstyti galimybę ratifikuoti Vaiko teisių konvencijos fakultatyvų
protokolą dėl pranešimų teikimo tvarkos (Albanija);
100.15. Ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto
šeimoje prevencijos bei kovos su juo (Andora, Kanada, Italija);
100.16. Ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto
šeimoje prevencijos bei kovos su juo (Belgija);
100.17. Ratifikuoti Europos Tarybos Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir
smurto šeimoje (Turkija);
100.18. Nedelsiant ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir
smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo ir kuo skubiau suderinti su ja teisės aktų
nuostatas (Bosnija ir Hercegovina);
100.19. Kuo skubiau ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris
ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo (Stambulo konvencija) (Švedija);
100.20. Nedelsiant suderinti savo teisės aktų nuostatas su Europos Tarybos
konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo
(Stambulo konvencija) nuostatomis (Švedija);
100.23. Toliau siekti prisijungti prie pagrindinių tarptautinių su žmogaus teisėmis
susijusių dokumentų (Azerbaidžanas);
100.24. Įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią nacionalinę žmogaus teisių instituciją
(Egiptas, Alžyras);
100.25. Įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią nacionalinę žmogaus teisių instituciją
(Rytų Timoras);
100.26. Įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią nepriklausomą nacionalinę žmogaus
teisių instituciją (Ukraina);
100.27. Dėti daugiau pastangų siekiant įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią
nacionalinę žmogaus teisių instituciją (Filipinai);
100.28. Užbaigti Paryžiaus principus atitinkančios nacionalinės žmogaus teisių
institucijos statuso pripažinimo procesą ir suteikti jai plačius įgaliojimus (Turkija);
100.29. Paspartinti pastangas steigiant Paryžiaus principus atitinkančią nacionalinę
žmogaus teisių instituciją (Azerbaidžanas);
100.30. Įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią nepriklausomą nacionalinę žmogaus
teisių instituciją, suteikti jai įgaliojimus ir aprūpinti ištekliais, kurie būtini skundams
dėl žmogaus teisių pažeidimų nagrinėti (Kanada);
100.31. Įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią nacionalinę žmogaus teisių instituciją,
suteikti jai plačius įgaliojimus, įskaitant konkretų su moterų teisėmis susijusį
įgaliojimą, ir aprūpinti būtiniausiais ištekliais (Gvatemala);
100.32. Priimti teisės aktą, kuriuo būtų įsteigta nacionalinė institucija, užtikrinanti visų,
neišskiriant nė vieno, gyventojų žmogaus teisių įgyvendinimą ir taikymą, padidinti
finansavimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir skirti jai daugiau žmogiškųjų
išteklių (Kosta Rika);
100.33. Toliau siekti įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią nacionalinę žmogaus
teisių instituciją, skirti jai lėšų, kurios būtinos jai jos veiksmingai veiklai (Serbija);
100.34. Toliau teikti paramą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai (Gruzija);
100.35. Stiprinti paramą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai (Rytų Timoras);
100.36. Imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
būtų pajėgi atlikti jai pavestas funkcijas (Namibija);
100.37. Parengti išsamų Nacionalinį žmogaus teisių apsaugos veiksmų planą
(Indonezija);
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100.38. Parengti veiklos sistemą, skirtą sisteminiam ir išsamiam žmogaus teisių
apsaugos srityje pasiektos pažangos vertinimui atlikti (Ukraina);
100.39. Sudaryti specialius planus, kuriuose būtų nustatyti išmatuojami tiksliniai
žmogaus teisių ir socialinės politikos srities rodikliai (Ispanija);
100.40. Toliau vykdyti savo įsipareigojimą užtikrinti visapusišką pagarbą vaikų, visų
pirma neįgalių vaikų, teisėms, be to, užtikrinti, kad už visus minėtų teisių pažeidimus,
visų pirma išnaudojimą ir netinkamą elgesį, atsakingi asmenys būtų teisiami
(Portugalija);
100.41. Dėti visas pastangas siekiant didinti vaiko teisių apsaugos veiksmingumą
(Tadžikistanas);
100.42. Stiprinti vaiko teisių apsaugos priemones, visų pirma kuo skubiau priimant
peržiūrėto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą (Gruzija);
100.43. Toliau skirti didelį dėmesį jaunimo galimybei dalyvauti viešajame sprendimų
priėmimo procese (Rumunija);
100.44. Toliau stengtis užtikrinti geresnį visų suinteresuotųjų šalių veiklos
koordinavimą siekiant išspręsti problemas, kurios gali kilti priimant su žmogaus
teisėmis susijusius teisės aktus (Rumunija);
100.45. Teisingumo ministerija kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis turėtų
apsvarstyti galimybę rengti sąmoningumo ugdymo kampanijas Seimo atstovams ir
plačiajai visuomenei (Ispanija);
100.46. Imtis papildomų veiksmingų teisėkūros ir administracinių priemonių, skirtų
lyčių lygybei skatinti (Kinija);
100.47. Stiprinti pastangas kovojant su diskriminacija, be visa kita, iš dalies pakeičiant
atitinkamus teisės aktus, kad būtų galima veiksmingai apsaugoti moteris ir merginas
nuo įvairių ar persipynusių diskriminacijos formų (Turkija);
100.48. Toliau užtikrinti moterims vienodas galimybes dalyvauti ekonomikos
sektoriuje, siekti karjeros, užtikrinti tokį pat atlyginimą, kokį gauna vyrai, ir pasiūlyti
pakankamai galimybių derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai (Pakistanas);
100.49. Imtis veiksmingų priemonių, įskaitant teisėkūros priemones, siekiant užtikrinti
vienodą moterų ir vyrų atlyginimą (Namibija);
100.50. Užtikrinti veiksmingą teisės aktų dėl moterų ir mažumų nediskriminavimo
įgyvendinimą ir imtis veiksmingų priemonių siekiant užtikrinti migrantų, pabėgėlių ir
mažumų apsaugą, apsaugą nuo rasinės diskriminacijos, ksenofobijos ir su tuo susijusio
netolerantiškumo bei neapykanta pagrįstų nusikaltimų (Pakistanas);
100.51. Parengti visapusišką strategiją, kuria būtų siekiama stiprinti socialinę
sanglaudą ir gerbti religijų įvairovę (Saudo Arabija);
100.52. Teisiškai apibrėžti ribą tarp žodžio laisvės ir neapykantą kurstančių
pasisakymų ir imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad mažumos būtų atstovaujamos
socialinėje ir politikos srityse (Saudo Arabija);
100.53. Imtis priemonių, kurios leistų prilyginti religija ir tikėjimu pagrįstos
neapykantos kurstymą baudžiamajam nusikaltimui (Saudo Arabija);
100.54. Siūlyti konkrečias iniciatyvas ir strategijas, kurios būtų skirtos kovai su visų
formų ekstremizmo, rasizmo ir ksenofobijos, ypač nukreiptos prieš musulmonus,
apraiškomis (Saudo Arabija);
100.55. Stebėti, ar veiksmingai įgyvendinamos diskriminaciją draudžiančių teisės aktų
nuostatos ir apsvarstyti galimybę imtis specialių priemonių, kuriomis būtų skatinama
tautinių ir etninių mažumų integracija į visuomenę (Afganistanas);
100.56. Kovoti su visų formų rasizmo, ksenofobijos ir antisemitizmo apraiškomis,
užtikrinti tolerancijos ir tarpkultūrinio supratimo skatinimą bei informacijos apie tai
skleidimą visuomenei, visų pirma pasitelkiant politikoje aktyviai veikiančius asmenis,
glaudžiai konsultuojantis su tautinių mažumų atstovais parengti išsamią strategiją,
kuria būtų siekiama skatinti socialinę sanglaudą rodant deramą pagarbą įvairovei
(Albanija);
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100.57. Įgyvendinti diskriminaciją draudžiančių teisės aktų nuostatas taikant specialias
priemones, skirtas nacionalinių ir etninių mažumų integracijai į visuomenę skatinti
(Brazilija);
100.59. Toliau dėti pastangas siekiant panaikinti etninių mažumų, pabėgėlių ir
imigrantų diskriminaciją (Kinija);
100.60. Užtikrinti veiksmingą diskriminaciją draudžiančių teisės aktų nuostatų
įgyvendinimą ir apsvarstyti galimybę imtis specialių priemonių, skirtų nacionalinių ir
etninių mažumų integracijai į visuomenę skatinti (Gvatemala);
100.61. Dėti dvigubai daugiau pastangų siekiant kovoti su stereotipais ir
netolerantiškumu, užkirsti kelią nusikaltimams, daromiems dėl rasinių, diskriminacija
ar ksenofobija pagrįstų motyvų, ir veiksmingai reaguoti į neapykantą kurstančius
pasisakymus (Panama);
100.62. Toliau dėti pastangas kovojant su visų formų neapykantos ir diskriminacijos
apraiškomis bei stiprinti su tuo susijusios atskaitomybės mechanizmą (Libija);
100.63. Tobulinti priemones kovai su diskriminacija, ksenofobija ir rasizmu, visų
pirma užtikrinant tokių atvejų tyrimą ir veiksmingas nusikaltimą padariusiems
asmenims taikomas baudas (Argentina);
100.64. Dėti daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią nusikaltimams, daromiems dėl
rasinių, diskriminacija ar ksenofobija pagrįstų motyvų, ir užtikrinti, kad tokius
nusikaltimus padarę asmenys būtų teisiami (Afganistanas);
100.65. Užkirsti kelią nusikaltimams, daromiems dėl rasinių, diskriminacija ir
ksenofobija pagrįstų motyvų, ir užtikrinti veiksmingas aukų teisių gynimo priemones
(Irano Islamo Respublika);
100.66. Stiprinti kovą su rasizmu ir rasine diskriminacija (Alžyras);
100.67. Toliau stengtis užkirsti kelią nusikaltimams, daromiems dėl rasinių,
diskriminacija ir ksenofobija pagrįstų motyvų (Portugalija);
100.68. Tirti visus su rasizmu, ksenofobija ir islamofobija susijusius atvejus ir
užtikrinti tolerancijos ir tarpkultūrinio supratimo skatinimą, informacijos apie tai
skleidimą visuomenei (Egiptas);
100.69. Toliau taikyti priemones, skirtas kovoti su neapykantos nusikaltimais
(Tadžikistanas);
100.70. Apsvarstyti galimybę parengti kompleksines priemones, skirtas kovoti su
neapykantą kurstančiais pasisakymais (Baltarusija);
100.71. Stiprinti esamas švietimo apie Holokaustą programas ir įgyvendinti papildomas
programas kaip svarbias pamokas apie kovą su rasine diskriminacija (Izraelis);
100.72. Atlikti veiksmingą tyrimą ir, jei reikia, teisti netoleranciją skatinančius ir
rasistinius, ksenofobiškus ir antisemitinius pasisakymus skleidžiančius asmenis ar
asmenų grupes (Baltarusija);
100.73. Imtis visų priemonių, kurios būtinos siekiant užkirsti kelią neapykantos
nusikaltimams, ypač visų formų smurto ir su seksualine orientacija ir lytine tapatybe
susijusio priekabiavimo apraiškoms, ir bausti juos padariusius asmenis (Slovėnija);
100.74. Dėti daugiau pastangų siekiant ištirti su neapykantą kurstančiais pasisakymais
ir neapykantos nusikaltimais susijusius atvejus ir imtis veiksmų bei užtikrinti aukų,
įskaitant LGBTI asmenis ir religinių ar etninių mažumų bendruomenių atstovus, teisę
kreiptis į teismą ir galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis (Nyderlandai);
100.75. Nustatyti priemones, kuriomis būtų užtikrinama pagarba LGBTI asmenų
teisėms, įskaitant smurto ir diskriminavimo atvejų tyrimą ir taikomas bausmes bei visų
poveikį tokių asmenų teisėms galinčių daryti teisės aktų peržiūrą (Argentina);
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100.76. Toliau kovoti su homofobija ir diskriminacija rengiant tobulesnes švietimo
programas ir užtikrinti, kad LGBTI asmenys turėtų galimybę naudotis teise į žodžio
laisvę ir teise į asociacijų laisvę (Australija);
100.77. Nepriimti teisėkūros pasiūlymų, kuriais būtų ribojamos pagrindinės LGBTI
asmenų teisės (Belgija);
100.78. Dėti daugiau pastangų kovojant su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos
ir lytinės tapatybės, užtikrinti, kad būtų tiriami visi galimi žmogaus teisių pažeidimai
LGBTI asmenų atžvilgiu ir kad aukos turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingomis
teisių gynimo priemonėmis (Airija);
100.79. Apsvarstyti, kaip būtų galima pagerinti institucijų atsakomuosius veiksmus dėl
seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės padarytų neapykantos nusikaltimų atveju
(Izraelis);
100.80. Kovoti su diskriminacija dėl kilmės, lyties ir seksualinės orientacijos ir stiprinti
teisinę sistemą siekiant užtikrinti translyčių asmenų pripažinimą ir apsaugą
(Prancūzija);
100.81. Stiprinti veiksmus ir strategijas siekiant veiksmingai kovoti su diskriminacija ir
smurtu, kurį asmenys patiria dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės
(Čilė);
100.82. Ugdyti visuomenės sąmoningumą neapykantą kurstančių pasisakymų ir
neapykantos nusikaltimų, kurie padaryti dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės
ar saviraiškos, religinių įsitikinimų, neįgalumo ar etninės tapatybės motyvų, atžvilgiu,
skatinti pranešti apie tokius atvejus institucijoms ir parengti tvarką, kurią taikant būtų
užtikrintas veiksmingas tokių nusikaltimų tyrimas (Kanada);
100.83. Užtikrinti veiksmingą neapykantos ir smurto kurstymo ir skatinimo atvejų bei
neapykantos nusikaltimų, kurie padaryti dėl seksualinės orientacijos ir (arba) lytinės
tapatybės, tyrimą (Švedija);
100.84. Užtikrinti veiksmingą teisinę sistemą, kurios nuostatomis būtų sudarytos
sąlygos pranešti apie diskriminacijos atvejus ar neapykantos nusikaltimus, kurie
padaryti dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, juos tirti ir taikyti
baudžiamąją atsakomybę (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė);
100.85. Kruopščiai tirti galimai padarytus neapykantos nusikaltimus prieš LGBTI
asmenis, romus ir pabėgėlius (Jungtinės Amerikos Valstijos);
100.86. Nepriimti teisės aktų, kuriais gali būti ribojamos LGBTI asmenų teisės ir
laisvės (Slovėnija);
100.88. Užtikrinti, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo nuostatų nebūtų galima taikyti taip, kad LGBTI asmenys būtų
diskriminuojami (Vokietija);
100.90. Užtikrinti, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo nuostatos nebūtų taikomos siekiant cenzūruoti su LGBTI asmenimis
susijusią informaciją (Norvegija);
100.91. Netaikyti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo nuostatų siekiant riboti žodžio laisvę, o asmenims, kurie mano, kad
jų teisės pažeidžiamos, suteikti platesnes galimybes naudotis teisių gynimo
priemonėmis (Meksika);
100.92. Nesistengti susiaurinti ir teisiškai įtvirtinti ribotą šeimos apibrėžtį remiantis
vien heteroseksualia santuoka, nes tokią apibrėžtį galima laikyti diskriminuojama;
plačios partnerystės, kuri apimtų ir tos pačios lyties asmenų partnerystę, sąvokos
nustatymas būtų palankiai vertinamas žingsnis (Norvegija);
100.93. Kovoti su kliūtimis, kurios trukdo teisiškai pripažinti translyčius asmenis
(Ispanija);
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100.94. Teisiškai pripažinti translyčių asmenų lytinę tapatybę ir neriboti LGBTI
asmenų teisių (Urugvajus);
100.95. Baudžiamąjį kodeksą papildyti kankinimų sąvoka ir užtikrinti, kad kankinimai
būtų laikomi atskiru nusikaltimu, už kurį numatyta atitinkama bausmė (Maldyvai);
100.96. Nacionalinės teisės aktus papildyti kankinimų sąvoka, įskaitant visus
kankinimų elementus ir visų pirma kankinimų nereglamentuojamumą, atsižvelgiant į
Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar
baudimą 1 straipsnio nuostatas (Meksika);
100.97. Saugoti žmones, ypač moteris ir vaikus, nuo smurto, išnaudojimo ir prievartos
(Irano Islamo Respublika);
100.98. Toliau spręsti su visų formų lyties pagrindu patiriamo smurto apraiškomis
susijusias problemas, įskaitant klausimus dėl sąvokos „lyties pagrindu patiriamas
smurtas“ įtraukimo į 2014–2020 m. Nacionalinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos
ir pagalbos teikimo aukoms programą (Kirgizija);
100.99. Toliau dėti tinkamas pastangas siekiant spręsti su smurtu prieš moteris ir
smurtu artimoje aplinkoje susijusias problemas (Latvija);
100.100. Didinti pastangas siekiant panaikinti smurtą artimoje aplinkoje ir lyties
pagrindu patiriamą smurtą (Filipinai);
100.101. Imtis visų priemonių, kurios būtinos siekiant remti moterų teises, veiksmingai
kovoti su smurtu artimoje aplinkoje ir užtikrinti veiksmingą esamų priemonių
įgyvendinimą (Prancūzija);
100.102. Toliau dėti pastangas siekiant užtikrinti lyties pagrindu patiriamo smurto ir
smurto artimoje aplinkoje aukoms didesnes galimybes kreiptis į teismą ir aiškiai
reglamentuoti jų apsaugą bei stengtis tobulinti teisės aktus, kuriais garantuojamas
nediskriminavimas ir lygios galimybės, siekiant užtikrinti aiškią moterų apsaugą nuo
įvairių diskriminacijos formų (Kroatija);
100.103. Sugriežtinti nacionalinės teisės aktus ir stiprinti paramą lyties pagrindu
patiriamo smurto aukoms siekiant užtikrinti visų aukų, įskaitant buvusius sutuoktinius
ar bendrame namų ūkyje negyvenusius ilgalaikius partnerius, teisių pripažinimą ir
galimybę užtikrinti jiems vienodo požiūrio principo taikymą (Airija);
100.104. Toliau taikyti priemones, kuriomis būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir
kuriomis būtų kovojama su smurtu artimoje aplinkoje (Armėnija);
100.105. Parengti išsamias priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias smurtui prieš
moteris, ir jas įgyvendinti, taip pat įgyvendinti veiksmingas priemones, kuriomis būtų
užtikrinta parama smurto artimoje aplinkoje aukoms (Kosta Rika);
100.106. Užtikrinti, kad Nacionalinei smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo aukoms programai įgyvendinti būtų skirti visi reikiami ištekliai, visų pirma
užtikrinta neribota galimybė kreiptis į kompetentingas teismines institucijas
(Portugalija);
100.107. Užkirsti kelią visų formų smurto prieš moteris apraiškoms, įskaitant vedybinį
prievartavimą, ir bausti už tokius nusikaltimus (Panama);
100.108. Baudžiamąjį kodeksą papildyti smurtiniais, seksualiniais ir sutuoktinių
padarytais prievartos nusikaltimais (Meksika);
100.109. Prilyginti smurtą artimoje aplinkoje ir vedybinį prievartavimą baudžiamajam
nusikaltimui (Belgija);
100.110. Dėti dvigubai daugiau pastangų kovojant su lyties pagrindu patiriamu smurtu,
visų pirma pripažinti vedybinį prievartavimą baudžiamuoju nusikaltimu, kruopščiai
tirti smurto prieš moteris atvejus ir bausti kaltininkus, parengti teisėsaugos ir teismų
pareigūnams skirtas smurto artimoje aplinkoje atvejų nagrinėjimo gaires ir rengti
mokymą visuose regionuose (Kanada);
100.111. Prilyginti vedybinį prievartavimą baudžiamajam nusikaltimui (Brazilija);
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100.112. Toliau didinti pastangas kovojant su prekyba žmonėmis ir parengti atskirą
kovos su prekyba žmonėmis veiksmų planą siekiant pagerinti veiksmų koordinavimą
nacionaliniu lygmeniu (Baltarusija);
100.113. Užtikrinti, kad būtų ištirti visi įtariamos prievartos ir smurto prieš vaikus
atvejai ir kad visi už tai atsakingi asmenys būtų tinkamai teisiami (Turkija);
100.114. Priimti teisės aktus, kurių nuostatomis būtų aiškiai draudžiama taikyti fizines
bausmes vaikams, įskaitant tokių bausmių taikymą namuose, ir apsvarstyti galimybę
pradėti sąmoningumo ugdymo veiklą siekiant didinti visuomenės informuotumą šiuo
klausimu (Estija);
100.115. Imtis papildomų priemonių vaikų apsaugai nuo fizinių bausmių ir seksualinių
nusikaltimų (Kirgizija);
100.116. Parengti priemones, skirtas apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo ir fizinių
bausmių, ir teisės akto dėl vaikų teisių projektą (Jungtinės Amerikos Valstijos);
100.117. Uždrausti visų formų smurto prieš vaikus apraiškas, įskaitant fizines bausmes,
bet kokiomis aplinkybėmis ir nustatyti priemones, kuriomis tas draudimas būtų
įgyvendinamas (Švedija);
100.118. Stiprinti teisės aktus siekiant prilyginti baudžiamajam nusikaltimui bet
kokiomis aplinkybėmis vaikams taikomas bet kokios formos fizines bausmes (Čilė);
100.119. Parengti integruotas vaikų išnaudojimo, jaunų žmonių savižudybių, mergaičių
ir merginų nepageidaujamo nėštumo prevencijos strategijas ir jas įgyvendinti (Kosta
Rika);
100.120. Dėti daugiau pastangų siekiant įgyvendinti visas priemones, skirtas visų
formų smurto prieš vaikus prevencijai ir su tokiu smurtu susijusioms problemoms
spręsti, visų pirma institucijose (Juodkalnija);
100.121. Toliau dėti pastangas siekiant užkirsti kelią bet kokiems prekybos žmonėmis
atvejams (Maldyvai);
100.122. Toliau gerinti tyrėjų, prokurorų ir teisėjų mokymą su prekyba žmonėmis
susijusių nusikaltimų srityje, ypatingą dėmesį skiriant prieš moteris ir vaikus
padarytiems tokiems nusikaltimams ir gerinti specializavimąsi šioje srityje (Estija);
100.123. Didinti NVO finansavimą siekiant užtikrinti pakankamą pagalbą prekybos
žmonėmis aukoms (Jungtinės Amerikos Valstijos);
100.124. Apsvarstyti galimybę priimti atskirą kovos su prekyba žmonėmis veiksmų
planą ir pagerinti veiksmų, kurių imamasi kovojant su prekyba žmonėmis,
koordinavimą nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis (Serbija);
100.125. Veiksmingai tirti visus prekybos žmonėmis atvejus ir bausti nusikaltimą
padariusius asmenis (Irano Islamo Respublika);
100.126. Užtikrinti prekybos žmonėmis aukoms galimybę naudotis teisių gynimo
priemonėmis (Irano Islamo Respublika);
100.127. Teikti prekybos žmonėmis aukoms betarpiškesnę socialinę pagalbą ir paramą
juos perkeliant, didinti pastangas siekiant panaikinti nuolatinę prekybą žmonėmis
lemiančius veiksnius ir užtikrinti veiksmingą nusikaltimą padariusių asmenų baudimą
(Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė);
100.128. Stiprinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, be visa kita, nuosekliai
įgyvendinant atitinkamus ES standartus (Vokietija);
100.129. Išspręsti kalėjimų perpildymo problemą, be visa kita, nustatant alternatyvias
bausmes. Tęsti Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programos įgyvendinimą
siekiant taip pagerinti sąlygas laisvės atėmimo vietose, kad jos atitiktų tarptautinius
žmogaus teisių standartus (Vokietija);
100.130. Išspręsti kalėjimų perpildymo problemą ir pagerinti sąlygas laisvės atėmimo
vietų sistemoje vadovaujantis Jungtinių Tautų standartinėmis minimaliomis elgesio su
kaliniais taisyklėmis (Čekijos Respublika);
100.131. Toliau stengtis užtikrinti, kad sąlygos kalėjimuose ir sulaikymo centruose
atitiktų Jungtinių Tautų standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles
(Australija);
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100.132. Didinti išteklius ir aprūpinti personalu nacionalines prevencijos institucijas
vadovaujantis Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų,
nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyviu protokolu (Čekijos
Respublika);
100.133. Užtikrinti nuomonės ir žodžio laisvę atsižvelgiant į Lietuvos prisiimtus
tarptautinius įsipareigojimus (Rusijos Federacija);
100.134. Imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti žmogaus teisių gynėjams saugią
ir palankią aplinką, kurioje jie nepatirtų represijų, nebijotų grasinimų, smurto ar
diskriminavimo (Nyderlandai);
100.135. Vertinti su pilietine visuomene susijusias teisėkūros iniciatyvas siekiant
įsitikinti, kad jos be pagrindo neriboja nevyriausybinių organizacijų veiksmų masto
(Norvegija);
100.136. Aiškiai pripažinti žmogaus teisių gynėjų veiklos teisėtumą ir užtikrinti jiems
saugią aplinką, kurioje jiems nebūtų grasinama ar negrėstų represijos, tirti prieš juos
nukreiptų grasinimų ar išpuolių atvejus ir teisti tai padariusius asmenis (Urugvajus);
100.137. Konsultuojantis su visomis suinteresuotosiomis šalimis pradėti visapusišką
dialogą dėl visuotinių bazinių pajamų, kuris padėtų pagerinti esamą socialinės
apsaugos sistemą (Haitis);
100.138. Persvarstyti teisės aktus ir politikos kryptis siekiant pagerinti marginalizuotų
ir pažeidžiamų grupių gyvenimo lygį ir taip neleisti joms grimzti į skurdą (Haitis);
100.139. Toliau stengtis kovoti su skurdu ir siekti gerovės (Irakas);

FM
LRSKI

100.140. Užtikrinti, kad psichinės sveikatos problemų turinys jauni žmonės turėtų
galimybę konsultuotis su aukštos kvalifikacijos specialistais ir gauti kokybišką
gydymą, taip pat skatinti, kad būtų užtikrinta palanki aplinka ne pelno organizacijoms,
kurių veikla susijusi su jaunų žmonių ir vaikų psichine sveikata (Portugalija);
100.141. Imtis veiksmų, kuriais būtų pagerinta padėtis seksualinės ir reprodukcinės
sveikatos bei teisių srityje vadovaujantis ankstesnėmis rekomendacijomis, parengti
nacionalinę seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių strategiją ir įtraukti
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą į 2026–2036 m. Nacionalinę sveikatos programą
(Suomija);
100.142. Toliau nuolat plėsti visa apimančias žmogaus teisių švietimo programas visais
lygmenimis (Čilė);
100.144. Skirti finansinių išteklių Neįgaliųjų teisių konvencijai įgyvendinti (Kosta
Rika);
100.145. Parengti išsamią nacionalinę Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo
strategiją (Turkija);
100.146. Pagerinti atitinkamų nacionalinių standartų ir teisės aktų, susijusių su
prieinamumo užtikrinimu neįgaliems žmonėms, įgyvendinimą, be kita ko, ir
savivaldybių lygmeniu (Izraelis);
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SAM

100.147. Užtikrinti mokyklos aplinkos prieinamumą, aprūpinti tinkamu būstu,
užtikrinti galimybę naudotis adaptuota medžiaga ir mokymo programomis, užtikrinti
privalomą visų mokytojų mokymą apie įtraukųjį ugdymą prieš priimant juos į darbą ir
jiems jau dirbant ir imtis priemonių, kuriomis būtų įgyvendintos su tuo susijusios
Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos (Suomija);
100.148. Nedelsiant imtis konkrečių priemonių, kurios padėtų visiškai integruoti
neįgaliuosius, visų pirma užtikrinti jiems galimybę įsidarbinti, sveikatos priežiūros
išlaidų kompensavimą ir specialią infrastruktūrą valstybinėse mokyklose, viešose
vietose ir viešajame transporte (Prancūzija);
100.149. Panaikinti bet kokį priverstinį gydymą, įskaitant be asmens sutikimo
atliekamą kastraciją, sterilizaciją ir nėštumo nutraukimą, ir panaikinti tokią galimybę
trečiosioms šalims, pavyzdžiui, globėjams, gydytojams ir teismams, kaip
rekomenduojama Neįgaliųjų teisių konvencijoje (Ispanija);
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100.150. Toliau stengtis ginti neįgalius asmenis nuo smurto, išnaudojimo ir prievartos
(Rytų Timoras);
100.151. Priimti aiškią tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos teisinę
sistemą (Kroatija);
100.152. Dėti pastangas siekiant užtikrinti etninėms mažumoms priklausančių asmenų
socialinę ir ekonominę gerovę (Kroatija);
100.153. Baigti Tautinių mažumų įstatymo priėmimo procesus (Turkija);
100.154. Priimti Tautinių mažumų įstatymą, kuriuo būtų ginamos tautinių mažumų
teisės į kalbą vadovaujantis Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais (Lenkija);
100.155. Priimti atitinkamą Tautinių mažumų įstatymą (Rusijos Federacija);
100.156. Toliau remti tautinių mažumų teises pasitelkiant teisinę sistemą (Maldyvai);
100.157. Baigti Tautinių mažumų įstatymo priėmimo procesus (Armėnija);
100.158. Priimti Tautinių mažumų įstatymo projektą ir veiksmingai saugoti kalbų,
religijų, kultūrų ir tapatybės skirtumus (Kosta Rika);
100.159. Toliau stiprinti visapusiškas iniciatyvas, kuriomis skatinamas migrantų,
etninių mažumų, moterų ir vaikų, ypač romų bendruomenei priklausančių asmenų,
švietimas (Venesuela);
100.160. Užtikrinti, kad institucijos pripažintų mažumų nuomonę ir joms kylančias
problemas ir įtrauktų mažumas į joms poveikį turinčių sprendimų priėmimo procesą
(Lenkija);
100.161. Išspręsti visus iki šiol dar neišspręstus su mažumų teisėmis susijusius
klausimus, įskaitant klausimus dėl oficialaus mažumų kalbų vartojimo ir kokybiško
mokymo mažumų kalbomis užtikrinimo (Serbija)
100.162. Toliau įgyvendinti romų bendruomenės integracijos planą, kuriuo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija siekia įtraukti į darbo rinką šiai pažeidžiamai grupei
priklausančius asmenis (Venesuela);
100.163. Toliau įgyvendinti Nacionalinę romų integracijos strategiją ir tobulinti tas
sritis, kurias buvo nurodyta tobulinti 2014 m. Europos Komisijos pažangos vertinime
(Australija);
100.164. Spartinti ir stiprinti migrantų integraciją į Lietuvos visuomenę rengiant
sąmoningumo ugdymo kampanijas ir švietimo programas, taip pat užkertant kelią
neapykantos proveržiams ir tiriant tokius atvejus (Kanada);
100.165. Toliau stengtis sudaryti migrantų integracijai tinkamas sąlygas, gerinti jų
gyvenimo ir darbo sąlygas (Vokietija)
100.166. Priimti išsamią pabėgėlių integracijos strategiją, kuri apimtų veiksmingas
integracijos priemones ir kuria būtų užtikrinta didesnė socialinė parama pabėgėliams
integracijos proceso metu (Egiptas);
100.167. Pagerinti priimamiems užsieniečiams registracijos centruose teikiamas
paslaugas ir teikti alternatyvias registracijos paslaugas, visų pirma specialiųjų poreikių
turintiems prieglobsčio prašytojams (Irakas);
100.168. Parengti veiksmus, kuriais būtų pagerintos prieglobsčio prašytojų gyvenimo
sąlygos, ir vengti diskriminacijos dėl tautybės ar kilmės (Čilė);
100.169. Imtis priemonių siekiant aprūpinti tapatybės dokumentais asmenis be
pilietybės ypatingą dėmesį skiriant romams (Vengrija);
100.170. Priimti priemones, kurios būtinos asmenų be pilietybės skaičiui sumažinti
(Panama);
100.171. Per pagrįstą laiką baigti tyrimą dėl Lietuvos dalyvavimo CŽV nusikaltėlių
perdavimo ir slapto įkalinimo programose (Irano Islamo Respublika);
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Santrumpų paaiškinimai:
LRVK – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; GP – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra; AM –
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; SADM – Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
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ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija; URM – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;
VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija; SUMIN – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; FM
– Lietuvos Respublikos finansų ministerija; TM – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija; LRSKĮ – Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga; NTA – Nacionalinei teismų administracija; TMD – Tautinių mažumų
departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; LGKT – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; LRVTAKĮ –
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; ŽEIT – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
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