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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че в преамбюла на Конвенцията за определяне на статута на 
Европейските училища от 1994 г.1 се посочва, че системата на Европейските 
училища е „sui generis“ и съставлява форма на сътрудничество между държавите-
членки и между държавите-членки и Европейските общности, напълно 
съответстваща на отговорностите на държавите-членки по отношение на учебното 
съдържание и организацията на тяхната образователна система и тяхното културно 
и езиково богатство,

Б. като има предвид, че през април 2009 г. Управителният съвет одобри реформата на 
системата на Европейските училища,

В. като има предвид, че опитът от функционирането в продължение на над 50 години 
на Европейските училища доказа, че системата и нейният образователен модел са 
уникални и привлекателни; като има предвид, че една от целите на реформата е да 
се предостави достъп до тази система и до европейската диплома за средно 
образование и за други ученици в Съюза, и като има предвид, че целите на 
реформата не могат да се постигнат успешно, без да се промени основно правният 
статус, на който се основава цялата система;

Г. като има предвид, че в доклада на Комисията, озаглавен „Системата на 
Европейските училища през 2009 г.“2, се посочва, че някои системни проблеми не 
са били разрешени и дори са се задълбочили, например недостиг на командировани 
учители или забавяне на изграждането или липса на достатъчна инфраструктура в 
местата, където са разположени училищата, което има пряко въздействие върху 
качеството на образованието, политиката на записване на учениците, качеството на 
живот на учениците, родителите и учителите и финансовите аспекти на 
функционирането на училищата;

1. счита, че настоящият междуправителствен правен статус на Европейските училища 
е достигнал своя предел и се нуждае от дълбока промяна; счита, че тази промяна 
следва да бъде от такова естество, че да предостави възможност на Съюза да 
подпомага, координира или допълва действията на държавите-членки, без да 
изземва техните правомощия, и да приема за тази цел правно обвързващи актове по 
смисъла на членове 2 и 6 от Договора за функционирането на ЕС;

2. счита, че много от системните проблеми се дължат на неизпълнение от страна на 
държавите-членки на техните задължения; изтъква липсата на правни гаранции по 
отношение на изпълнението от държавите-членки на техните задължения, 
предвидени в Конвенцията;

                                               
1 ОВ L 212, 17.8.1994 г., стр. 3.
2 COM(2010) 595 окончателен.
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3. подчертава, че Европейските училища се намират понастоящем в правен вакуум, 
който се проявява в неясния правен и юрисдикционен статус на актовете, приемани 
от органите на училищата, в недостатъчните възможности за оспорване на тези 
актове пред националните съдилища и в липсата на възможност за сезиране на 
Европейския омбудсман;

4. подчертава, че участието на Съюза в Европейските училища е твърде ограничено в 
сравнение с финансовия принос от неговия бюджет;

5. счита, че Европейските училища следва да се интегрират в рамките на Съюза; счита, 
че в това отношение подходящо правно основание би могъл да бъде член 165 от 
Договора за функционирането на ЕС, който гласи, че „Съюзът допринася за 
развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството 
между държавите-членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на 
техните действия, като напълно зачита отговорностите на държавите-членки за 
съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи и 
тяхното културно и езиково разнообразие“, и който освен това уточнява целите на 
действията на Съюза, които съответстват на целите на Европейските училища.
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