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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Iskolák alapokmányáról szóló 1994-es egyezmény1 kimondja, hogy az 
Európai Iskolák rendszere sui generis jellegű, és az együttműködés egyik formáját alkotja 
a tagállamok, illetve a tagállamok és az Európai Közösségek között, miközben teljes 
mértékben elismeri a tagállamok felelősségét a tananyag tartalma és az oktatási rendszer 
megszervezése, valamint a kulturális és nyelvi sokféleségük tekintetében,

B. mivel az Európai Iskolák rendszerének reformját az igazgatótanács 2009 áprilisában 
jóváhagyta,

C. mivel az Európai Iskolák 50 éves működésének tapasztalata azt mutatja, hogy a rendszer 
és az oktatási modell egyedülálló és vonzó; mivel a reform egyik célja, hogy ezt a 
rendszert és az európai érettségi bizonyítványt az Unió többi tanulója számára is 
elérhetővé tegye, mivel a reform céljait nem lehet sikeresen elérni annak a jogállásnak a 
megváltoztatása nélkül, amelyen az egész rendszer alapul,

D. mivel az Európai Iskolák rendszeréről szóló 2009-es bizottsági jelentés2 rámutatott olyan 
tartós és egyre súlyosbodó rendszerszintű problémákra, mint a kihelyezett tanárok hiánya 
vagy az, hogy az Iskolák helyszínein csak késedelemmel vagy egyáltalán nem 
biztosítanak megfelelő infrastruktúrát, és mindez közvetlen hatást gyakorol az oktatás 
minőségére, a felvételi politikákra, a tanulók, szülők és tanárok életminőségére, valamint 
az Iskolák működtetésének pénzügyi szempontjaira,

1. úgy véli, hogy az Európai Iskolák jelenlegi kormányközi jogállása elérte korlátait és 
mélyreható változásra van szükség; úgy véli, hogy ennek olyan természetű változásnak 
kell lennie, amely lehetővé teszi a tagállamok hatáskörének felfüggesztése nélkül a 
fellépéseiket támogató, összehangoló és kiegészítő uniós fellépést, valamint ebből a célból 
az EUMSZ 2. és 6. cikke értelmében kötelező erejű jogi aktusok elfogadását;

2. úgy véli, hogy számos rendszerszintű probléma egyenértékű azzal, hogy a tagállamok nem 
teljesítik kötelezettségeiket; rámutat arra, hogy nincsenek jogi biztosítékok a tagállamok 
egyezmény szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Iskolák jelenleg jogilag bizonytalan helyzetben vannak, és 
ez az Iskolák szervei által elfogadott jogi aktusok bizonytalan jogi és hatásköri 
státuszában nyilvánul meg, valamint abban, hogy nincsen elegendő lehetőség ezeknek az 
aktusoknak a nemzeti bíróságok előtti megtámadására és az európai ombudsmanhoz sem 
lehet jogorvoslatért fordulni;

4. hangsúlyozza, hogy az Unió jelenléte az Európai Iskolákban az uniós költségvetés 
pénzügyi hozzájárulásához képest aránytalanul alacsony;

                                               
1 HL L 212., 1994.8.17., 3. o.
2 COM(2010) 595 végleges.
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5. úgy véli, hogy az Európai Iskolákat az Unió égisze alá kell vonni; úgy véli, hogy ehhez 
megfelelő jogalapot nyújthat az EUMSZ 165. cikke, amely rögzíti: „Az Unió a tagállamok 
közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére 
vonatkozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket”, majd tovább 
pontosítja az uniós fellépés céljait, amelyek megegyeznek az Európai Iskolák céljaival.
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