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B.5 IL-BORD AMMINISTRATTIV 
 

5.1 DISPOŻIZZJONIJIET RILEVANTI TA’ L-ISTATUT 
 

L-Artikoli 12,20,21 u 27 ta’ l-Istatut ta’ l-Iskola Ewropea,  l-Artikoli 4 u 5 tal-
Protokoll dwar it-twaqqif ta’ Skejjel Ewropej u l-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Supplementari għall-Protokoll dwar it-Twaqqif ta’ Skejjel Ewropej 
jiddeterminaw l-għamla, s-setgħat u l-kompetenza tal-Bordijiet Amministrattivi. 
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5.2 DIRETTIVI MAĦRUĠA MILL-BORD TA’ GVERNATURI 1 
 
Il-Bord ta’ Gvernaturi fakkar u enfatizza r-rwol u l-għamla tal-Bord 
Amministrattiv: 
Il-Bord Amministrattiv huwa l-korp li: 
•jippreskrivi r-regoli ġenerali għall-Iskola, fil-qafas ta’ l-Istatut, Regolamenti u 
Deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Gvernaturi;  
 
•jara li dawn ir-reġoli jkunu mħarsa;  
 
•jħejji n-nefqa u jara’ u jissorvelja it-twettiq tagħha; 
 
•jiddiskuti kull kwistjoni ta’ interess ġenerali. 
 
Il-Bord Amministrattiv jiltaqa’ ta’ l-inqas darba kull trimestru, skond kif jissejjaħ 
mill-President. Laqgħa ta’ emerġenza tista’ tissejjaħ fuq talba ta’ tliet membri. 
 
Il-Bord Amministrattiv huwa presedut mir-Rappreżentant tal-Bord ta’ 
Gvernaturi. Wieħed mir-rwoli tal-President huwa li jara li kull deċiżjoni meħuda 
mill-Bord Amministrattiv ma tmurx kontra l-Istatut, ir-Regolamenti jew id-
Deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Gvernaturi.  
 
Fuq il-Bord Amministrattiv għandu wkoll ikun hemm: 
•il-kap ta’ l-Iskola; 
 
•żewġ rappreżentanti tal-ġenituri; 
 
•żewġ rappreżentanti tal-persunal; 
 
•ir-rappreżentant tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej: 
 
•ir-rappreżentanti ta’ għaqdiet jew istituzzjonijiet intergovernattivi li magħhom 
il-Bord ta’ Gvernaturi leħaq xi ftehim; 
 
•ir-rappreżentanti ta’ għaqdiet jew istituzzjonijiet regolati mil-liġi privata li 
għandhom siġġu fuq il-Bord ta’ Gvernaturi bis-saħħa ta’ xi ftehim.  
 
Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv jintleħqu kemm jista’ jkun b’consensus. 
L-għan ewlieni tal-Bord Amministrattiv huwa li “joħloq atmosfera favorevoli u 
kondizzjonijiet fiżiċi xierqa għat-tħaddim xieraq ta’ l-iskola” (Artikolu 21(3) ta’ l-
Istatut). 
 
Fin-nuqqas tar-Rappreżentant tal-Bord ta’ Gvernaturi, l-Bord Amministrattiv, 
għandu jkun presedut mid-Deputat, jew f’nuqqas ta’ dan, mir-Rappreżentant 
tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej. 
 
Il-Bord Amministrattiv jista’ jiddeċiedi li jistieden studenti jew rappreżentanti ta’ 
l-istudenti għal-laqgħat tiegħu jew jisma’ t-talbiet tagħhom. 

                                                 
1
 1.ARBG,21 &22 Mejju 1980,paġni 58 &59 


