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Naujausi darbo
pasiūlymai
ESBO atstovai domisi tautinių mažumų situacija Lietuvoje
2018.06.07 , Všį "Europos Žmogaus Teisių Fondas"

Kas ką
veikia

Š.m. birželio 6 d. VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) susitiko su
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) vyriausiojo
komisaro tautinių mažumų klausimais atstovais Iryna Ulasiuk ir Anton
Petrenko Thomsen, kurie atvyko į Lietuvą kelių dienų vizitui susipažinti su
tautinių mažumų situacija.
EFHR susitikimo metu astovavusi teisininkė Evelina Dobrovolska apžvelgė ne tik
netikintančią beveik dešimtmetį tautinių mažumų situaciją, tačiau ir pasidalino EFHR
parengta alternatyviaataskaita apie Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos
įgyvendinimą (TMAPK) Lietuvoje.
EFHR jau ne pirmą kartą susitinka su ESBO atstovais, paskutinis toks susitikimas įvyko
2016 m. rudenį. Tuo tarpu š.m. kovo 6 dieną EFHR dalyvavo pokalbyje su Europos
Tarybos patariamojo komiteto atstovais, kurie atvyko įvertinti Tautinių mažumų apsaugos
pagrindų konvencijos įgyvendinimo pažangą Lietuvoje.

Aktualijos

Teisės aktai

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija apibendrino asmens duomenų tvarkymo
tikrinimus dėl tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programų
2018.10.01, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija
LAT PRANEŠIMAS: Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus antrai kadencijai
perrinktas ES Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų tinklo vicepirmininku ir valdybos nariu
2018.10.01, Dovilė Bružaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko konsultantė

Teismų
praktika

Kas dešimtas pilietis yra dalyvavęs Konstitucijos egzamine
2018.10.01, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija
Karinėse pratybose Vokietijoje kolegą sužalojęs savanoris stos prieš teismą
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2018.10.01, Lietuvos Respublikos prokuratūra
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