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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προοίμιο της Σύμβασης του 1994 σχετικά με το καταστατικό 
των ευρωπαϊκών σχολείων1 δηλώνεται ότι το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων 
αποτελεί «sui generis» σύστημα και ότι με το σύστημα αυτό πραγματοποιείται μια μορφή 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος, 
καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων 
εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο τον Απρίλιο 2009,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πεντηκονταετής και πλέον λειτουργία των ευρωπαϊκών 
σχολείων έχει δείξει ότι το σύστημα και το εκπαιδευτικό μοντέλο τους είναι μοναδικά και 
ελκυστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης είναι να 
ανοίξει το σύστημα αυτό και το ευρωπαϊκό απολυτήριο και σε άλλους μαθητές της 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της μεταρρύθμισης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν χωρίς ριζική αλλαγή του νομικού καθεστώτος επί του οποίου βασίζεται όλο 
το σύστημα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της για το σύστημα των ευρωπαϊκών 
σχολείων το 20092 επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και να επιδεινώνονται 
συστημικά προβλήματα, όπως η έλλειψη αποσπασμένων εκπαιδευτικών ή οι 
καθυστερήσεις ή η μη παροχή επαρκών υποδομών στους τόπους εγκατάστασης σχολείων, 
πράγμα που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στην πολιτική 
εγγραφών, στην ποιότητα της ζωής των μαθητών, των γονέων και των δασκάλων και στις 
δημοσιονομικές πτυχές της λειτουργίας των σχολείων,

1. θεωρεί ότι το ισχύον διακυβερνητικό νομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών σχολείων έχει 
φτάσει στα όριά του και χρειάζεται ριζική αλλαγή· θεωρεί ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να 
είναι τέτοιας φύσης ώστε να επιτρέπει στη Ένωση με τη δράση της να υποστηρίζει, να 
συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, χωρίς να παραγκωνίζει την 
αρμοδιότητά τους, καθώς και να εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις για το σκοπό αυτό 
κατά την έννοια των άρθρων 2 και 6 της ΣΛΕΕ·

2. θεωρεί ότι πολλά από τα συστημικά προβλήματα οφείλονται σε μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών· επισημαίνει τη μη ύπαρξη νομικών εγγυήσεων για την 
εκπλήρωση από τα κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Σύμβαση·

3. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία βρίσκονται επί του παρόντος σε μια από νομική άποψη 

                                               
1 ΕΕ L 212, 17.08.1994, σ. 3.
2 COM (2010) 595 τελικό.
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μεταβατική κατάσταση, η οποία εκδηλώνεται με την ασαφή νομική και δικαιοδοτική 
υπόσταση των πράξεων που εκδίδονται από τα όργανα των σχολείων, τις ανεπαρκείς 
δυνατότητες να αμφισβητήσει κανείς αυτές τις πράξεις ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

4. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή της Ένωσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι δυσανάλογα 
μικρή σε σύγκριση με την οικονομική συνδρομή από τον προϋπολογισμό της·

5. θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία θα πρέπει να τεθούν υπό την αιγίδα της Ένωσης· θεωρεί 
ότι μια ικανοποιητική νομική βάση για το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι το άρθρο 165 
της ΣΛΕΕ το οποίο αναφέρει: «Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού 
επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία» και 
στη συνέχεια προσδιορίζει τους στόχους της δράσης της Ένωσης που αντιστοιχούν στους 
στόχους των ευρωπαϊκών σχολείων.
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