
CM\745756LV.doc PE414.052v01-00

LV                        Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

26.09.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1310/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Margaret Cronin, 
par bērnu ar īpašām vajadzībām tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas dēlam ir autisms. Sākotnēji viņas dēla stāvoklis šķita uzlabojies, 
saņemot pienācīgu atbalstu skolā, bet zināmu laiku viņam vairs neklājas tik labi, jo viņš nav 
saņēmis vajadzīgo atbalstu. Viņa uzskata, ka viņas dēls nesaņem pienācīgu izglītību, kaut gan 
skolas administrācija saņem īpašu subsīdiju šim nolūkam. Lūgumraksta iesniedzēja baidās, ka 
viņai vajadzēs vērsties tiesā, lai prasītu pienācīgu izglītību savam bērnam. Taču tiesas process 
prasītu ilgu laiku, un viņas dēlam tagad vajadzīga speciāla izglītība. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka šis gadījums ir Hartas par personu tiesībām, kuras slimo ar autismu (Charter of 
Rights for Persons with Autism) pārkāpums, jo saskaņā ar šo hartu viņas dēlam ir tiesības uz 
pieejamu un pienācīgu izglītību, uz dzīves apstākļiem un vajadzīgo palīdzību un atbalstu, lai 
ar cieņu un neatkarīgi dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Kopienai nav ekskluzīvas kompetences izglītības jomā. Nepastāv arī īpaša kopēja Eiropas 
politika attiecībā uz bērniem, kuri slimo ar autismu izglītību. Dalībvalstis ir atbildīgas par 
vajadzīgo pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti var pilnībā izmantot 
savas tiesības uz izglītību.

Turklāt Harta par personu tiesībām, kuras slimo ar autismu nav Kopienas tiesību akts.
Taču Eiropas Kopiena un vairums dalībvalstu, to skaitā arī Īrija, bija vienas no pirmajām 
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ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstītājām, tā paužot gatavību 
ievērot šīs konvencijas noteikumus. Šajā kontekstā būtu svarīgi norādīt uz šīs konvencijas 7., 
19., 24. un 28. pantu, kuros ir noteikumi par bērnu ar invaliditāti tiesībām, viņu patstāvīgu 
dzīvi, izglītību un mītni. Kad Īrija būs šo konvenciju ratificējusi, tai būs arī juridiskas saistības 
to ievērot.

Secinājumi 

Lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie konkrētie jautājumi pilnībā ietilpst Īrijas valdības 
kompetencē vietējo pašvaldību, reģionālā vai valsts līmenī.


