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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v preambuli Úmluvy o statutu evropských škol1 z roku 1994 se 
uvádí, že systém evropských škol je jediný svého druhu a představuje formu spolupráce 
mezi členskými státy navzájem i mezi členskými státy a Evropskými společenstvími, 
přičemž je plně uznávána odpovědnost členských států za obsah výuky a za uspořádání 
jejich vzdělávacího systému, stejně jako za kulturní a jazykovou různost,

B. vzhledem k tomu, že v dubnu 2009 schválila Nejvyšší rada reformu systému evropských 
škol,

C. vzhledem k tomu, že ze zkušeností s fungováním evropských škol za více než 50 let 
vyplývá, že systém i jeho vzdělávací model jsou jedinečné a atraktivní; vzhledem k tomu, 
že jedním z cílů reformy je zpřístupnění tohoto systému a evropské maturity pro další 
žáky v Unii, a vzhledem k tomu, že cílů reformy nelze úspěšně dosáhnout bez zásadní 
změny právního postavení, na němž je celý systém založen,

D. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě o systému Evropských škol v roce 20092

poukázala na to, že systémové problémy, jako je nedostatek vyslaných učitelů či 
skutečnost, že v místech se školami nebyla zajištěna dostatečná infrastruktura či byla 
zajištěna opožděně, přetrvávají a vyostřují se, což má přímý dopad na kvalitu vzdělávání, 
zápis žáků do těchto škol, kvalitu života žáků, rodičů i učitelů a na finanční stránku 
provozování těchto škol,

1. domnívá se, že stávající mezivládní právní postavení evropských škol naráží na své 
hranice a žádá si důkladnou změnu; domnívá se, že tato změna by měla být takové 
povahy, aby činnost Unie podporovala, koordinovala či doplňovala činnosti jednotlivých 
členských států, aniž by Unie přebírala jejich pravomoc, a měla by umožnit přijetí právně 
závazných aktů za tímto účelem ve smyslu článků 2 a 6 SFEU;

2. domnívá se, že mnoho systémových problémů může mít příčinu v neplnění povinností 
členskými státy; poukazuje na skutečnost, že po právní stránce není nijak zaručeno plnění 
povinností členskými státy, které jim ukládá zmíněná úmluva;

3. zdůrazňuje, že evropské školy se v současnosti nacházejí v situaci právního vakua, které 
se projevuje nejasným právním a jurisdikčním postavením aktů přijímaných orgány těchto 
škol, nedostatečnými možnostmi napadnout tyto akty před soudy jednotlivých států
a nemožností odvolat se k evropskému veřejnému ochránci práv;

4. zdůrazňuje, že aktivní účast Unie v evropských školách je neúměrně malá ve srovnání
s finančními příspěvky z jejího rozpočtu;

5. domnívá se, že evropské školy by měly být zastřešovány Unií; domnívá se, že vhodným 
                                               
1 Úř. věst. L 212, 17.8.1994, s. 3.
2 KOM(2010)595 v konečném znění.
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právním základem by v tomto ohledu mohl být článek 165 SFEU, který zní: „Unie 
přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou spolupráce mezi členskými státy, a je-li 
to nezbytné, podporováním a doplňováním činnosti členských států při plném respektování 
jejich odpovědnosti za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích systémů a jejich kulturní
a jazykové rozmanitosti“ a dále popisuje cíle činnosti Unie, které se shodují s cíli 
evropských škol.
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