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Temats: Lūgumraksts Nr. 0477/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Catherina 
Groeneveld, par mājas apmācību aizliegumu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kopā ar savu laulāto draugu no Dienvidāfrikas un bērniem īslaicīgi 
dzīvo Vācijā un izglītības un ģimenes apsvērumu dēļ vēlas izglītot savus bērnus mājās, bet 
attiecīgās Vācijas iestādes to ir aizliegušas darīt. Viņa apgalvo, ka Vācija ir vienīgā ES 
dalībvalsts, kas neatļauj mājas apmācības, un ka tas ir pretrunā Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 1612/68 par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Kopienā burtam un garam. Viņa atbilstīgi 
lūdz Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī.

Lūgumraksta iesniedzēja, Īrijas pilsone, kopā ar savu laulāto draugu no Dienvidāfrikas un 
bērniem dzīvo Vācijā. Nevēloties sūtīt bērnus kādā no Vācijas iestāžu atzītajām valsts skolām 
vai privātskolām (šajā gadījumā Lejassaksijā), lūgumraksta iesniedzēja vēlas viņus izglītot 
mājās; šādu iespēju Vācijas iestādes atzīst par neatbilstīgu Vācijas tiesību aktiem, neraugoties 
uz to, ka saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto šī iespēja pastāv ne tikai viņas izcelsmes 
valstī (Īrijā), bet arī visās pārējās dalībvalstīs.

Lūgumraksta iesniedzēja min vairākus argumentus, jo īpaši turpmāk uzskaitītos.

 Bieža ģimenes dzīvesvietas maiņa, ko nosaka viņas laulātā drauga profesija (inženieris 
aviācijas nozarē).



PE402.619v01-00 2/3 CM\766204LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

 Bērnu izglītības nepārtrauktība; pēc vidusskolas mācību beigšanas viņiem jākārto 
eksāmens Īrijā, ko būs grūtāk izdarīt, ja netiks nodrošināta mācību nepārtrauktība, 
bērnus iekļaujot Vācijas izglītības sistēmā.

 Sociālu un finansiālu apsvērumu dēļ, proti, lai bērni varētu vairāk kontaktēties ar 
vietējo sabiedrību, kas pēc lūgumraksta iesniedzējas domām starptautiskā skolā nebūtu 
iespējams, ģimene noraida citu alternatīvu, t.i., ievietot bērnus kādā no Vācijas 
starptautiskajām skolām. Tādējādi vienīgais iespējamais risinājums, viņasprāt, būtu 
mājas apmācība.

 Apsvērumi, kas izriet no studentu mobilitātes un darba ņēmēju pārvietošanās brīvības; 
tā būtu arī iespēja ģimenei tai vispiemērotākajā veidā integrēties uzņēmējvalstī.

 Apsvērumi, kas izriet no kultūru un valodu dažādības, kas, pēc lūgumraksta 
iesniedzējas domām, vairāk tiktu atbalstīta mājas apmācībā nevis Vācijas skolās.

 Apsvērumi, kas izriet no ANO ziņojuma par cilvēktiesībām izglītības jomā, kurā 
Vācijai izteikts aicinājums kļūt atvērtākai tālmācības un mājas apmācības jomās.

Noslēgumā lūgumraksta iesniedzēja lūgumrakstam pievienojusi kopijas no savas sarakstes ar 
Vācijas iestādēm, kā arī vairākus dokumentus par plurālistisko pieeju izglītībā dažādās 
pasaules valstīs, un viņa norāda, ka šo lūgumrakstu atbalsta divi Eiropas Parlamenta deputāti: 
Eiropas Parlamenta Neatkarības un demokrātijas grupas deputāte no Īrijas dienvidu vēlēšanu 
apgabala Kathy Sinnott un Eiropas Parlamenta Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
deputāte no Vācijas Hiltrud Breyer.

Komisijas nostāja

Komisija konstatējusi, ka nav tādu Eiropas Savienības tiesību normu, kas varētu dalībvalstij 
prasīt obligāto skolas izglītību aizstāt ar mājas apmācību. Šī tēma ir saistīta gan ar izglītības 
sistēmas organizāciju, gan ar izglītības saturu, kas ir jomas, kurās saskaņā ar EK līguma 
149. pantu1 Kopiena var atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību, pilnībā respektējot valstu 
atbildību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata, ka būtu lietderīgi iesaistīties diskusijā par 
lūgumraksta iesniedzējas izvirzīto argumentu pamatotību, piemēram:
                                               
1

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 149. pants :
1. Veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un papildinot to rīcību, Kopiena sekmē pilnvērtīgu izglītības attīstību, 
pilnīgi respektējot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un valodu dažādību.
2. Kopienas rīcības mērķi ir:
— attīstīt Eiropas dimensiju izglītībā, jo īpaši ar dalībvalstu valodu mācīšanu un popularizēšanu;
— veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, inter alia veicinot diplomu un mācību laika akadēmisku atzīšanu;
— sekmēt izglītības iestāžu sadarbību;
— attīstīt informācijas un pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas ir kopīgi dalībvalstu izglītības sistēmām;
— palīdzēt attīstīties jaunatnes apmaiņai un darbaudzinātāju apmaiņai;
— veicināt tālmācības attīstību.
3. Kopiena un dalībvalstis izglītības jomā sekmē sadarbību ar trešām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar 
Eiropas Padomi.
4. Lai palīdzētu sasniegt šajā pantā minētos mērķus, Padome:
— saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru un apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, paredz 
veicināšanas pasākumus, kas neietver dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu;
— pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem ieteikumus.
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 par to, vai sociālo attiecību attīstību un integrāciju vietējā sabiedrībā vairāk veicina 
mājas apmācība vai vispārējā skolas izglītība, tajā skaitā, starptautiskajās skolās;

par to, kādi ir dažādi nosacījumi un procedūras, ko vispārējās izglītības vietā katra dalībvalsts 
paredz mājas apmācības gadījumā. No tā izriet, ka mājas apmācība patiešām ir izņēmuma 
gadījums.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Šīs lietas dokumentiem pievienotie papildelementi ir, pirmkārt, ziņojums par Lūgumrakstu 
komitejas 2008. gada 17. jūlija sanāksmē izskanējušo runu un, otrkārt, lūgumraksta 
iesniedzējas sniegtā informācija, kurā norādīts jauns gadījums, kad lūgums īstenot mājas 
apmācību Vācijā arī ticis noraidīts.

Lūgumraksta iesniedzējas, kuru atbalstīja EP deputāte Kathy Sinnott, runa 2008. gada 
17. jūlijā Lūgumrakstu komitejā izraisīja plašas diskusijas. Vairāki deputāti mājas apmācības 
aizliegumu Vācijā uzskatīja par nepamatotu attiecībā pret skolēnu, kas ir tādas ģimenes 
loceklis, kurai nav citu iespēju nodrošināt nepārtrauktu un konsekventu izglītību saviem 
bērniem, kas Vācijā uzturas uz īsu laiku. Kāds 1938. gadā pieņemts likums tiešām liek 
šķēršļus mājas apmācībai. Tika minēts citu Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī citu 
pasaules valstu (piemēram, ASV) piemērs.

Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa sava veida vienlīdzīgu attieksmi pret Vācijas bērniem, kuri 
dzīvo ārzemēs un saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas pausto gūst labumu no mājas 
apmācības pieejamības, un bērniem, kuri nākuši no citām dalībvalstīm un kuriem nav atļauts 
saņemt vecāku sniegtu izglītību mājās (mājas apmācības sistēma).

Tomēr Komisija nevar apstiprināt savā pirmajā paziņojumā pausto nostāju, saskaņā ar kuru 
Kopienas tiesībās nav noteikuma, kas varētu dalībvalstij prasīt obligāto skolas izglītību aizstāt 
ar mājas apmācību. Šī tēma ir saistīta gan ar izglītības sistēmas organizāciju, gan ar izglītības 
saturu, kas ir jomas, kurās saskaņā ar EK līguma 149. pantu Kopiena var atbalstīt un 
papildināt dalībvalstu rīcību, pilnībā respektējot valstu atbildību.

Lūgumraksta iesniedzēja savā 2008. gada 17. jūlija runā citē EK līguma 149. panta 2. punkta 
ceturto daļu, saskaņā ar kuru Kopienas rīcības mērķi ir attīstīt informācijas un pieredzes 
apmaiņu par jautājumiem, kas ir kopīgi dalībvalstu izglītības sistēmām. Tāpēc viņa aicina 
Eiropas Parlamentu un Komisiju rīkoties saskaņā ar to pienākumiem, kas izriet no šī 
noteikuma, un līdz ar to mudināt Vāciju iesaistīties dialogā ar organizācijām, pilsoņiem un 
personībām, kas meklē izglītības alternatīvas, un aplūkot visu Eiropas valstu pieredzi šajā 
jautājumā.

Komisija informē Lūgumrakstu komiteju, ka saistībā ar izglītības un politiskā dialoga 
jautājumiem sadarbībā ar dalībvalstīm ir izstrādāts un ir tām pieejams lietošanai ietvars, kura 
mērķis ir nodrošināt paraugprakses apmaiņu un to tēmu apspriešanu, kuras dalībvalstu 
skatījumā ir jāpārrunā. Tas tika izdarīts, pamatojoties uz mērķiem un standartiem, par kuriem 
ir bijusi vienošanās jomās, kas noteiktas saskaņā ar dalībvalstu nostāju.


