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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 1994 m. Konvencijos dėl Europos mokyklų statuto1 preambulėje teigiama, kad 
Europos mokyklų sistema yra sui generis ir yra valstybių narių ir Europos Bendrijų 
bendradarbiavimo forma, kartu visiškai pripažįstama valstybių narių atsakomybė už 
mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą ir savo kultūrų bei kalbų įvairovę,

B. kadangi 2009 m. balandžio mėn. Valdytojų taryba pritarė Europos mokyklų sistemos 
reformai,

C. kadangi iš per 50 Europos mokyklų egzistavimo metų įgytos patirties matyti, kad šis 
švietimo modelis unikalus ir patrauklus; kadangi vienas iš reformos tikslų – suteikti ir 
kitiems Sąjungos moksleiviams galimybes naudotis šia sistema ir gauti Europos brandos 
atestatą, kadangi reformos tikslų pasiekti neįmanoma iš esmės nepakeitus jos teisinio 
pagrindo,

D. kadangi Komisijos ataskaita dėl Europos mokyklų sistemos 2009 m.2 parodė, kad 
sisteminės problemos nebuvo išspręstos ir net tapo rimtesnės, pvz., deleguotųjų mokytojų 
trūkumas, pavėluotai užtikrinta arba neužtikrinta tinkama infrastruktūra mokyklų vietose, 
o tai daro tiesioginį poveikį švietimo kokybei, moksleivių priėmimo politikai, moksleivių, 
jų tėvų ir mokytojų gyvenimo kokybei ir finansiniams mokyklų veiklos aspektams,

1. mano, kad dabartinis tarpvyriausybinis teisinis Europos mokyklų statusas pasiekė ribas ir 
jį reikia iš esmės keisti; mano, kad keičiant statusą reikėtų sudaryti sąlygas Sąjungai remti, 
koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus, neperžengiant jų kompetencijos ribų, 
taip pat šiuo tikslu patvirtinti teisiškai privalomus dokumentus pagal SESV 2 ir 6 
straipsnius;

2. mano, kad sisteminių problemų kyla dėl to, kad valstybės narės nevykdo savo 
įsipareigojimų; pabrėžia, jog teisiškai nėra užtikrinta, kad valstybės narės vykdytų savo 
įsipareigojimus pagal Konvenciją;

3. pabrėžia, kad Europos mokyklų sistemos padėtis teisiniu požiūriu šiuo metu kebli, 
mokyklų vadovybės priimtų dokumentų teisinis ir jurisdikcinis statusas neaiškus, nėra 
pakankamai galimybių ginčyti šių dokumentų nacionaliniuose teismuose, taip pat nėra 
galimybės kreiptis į Europos ombudsmeną;

4. pabrėžia, kad Sąjungos dalyvavimas Europos mokyklose neproporcingai mažas palyginti 
su finansiniu įnašu iš jos biudžeto;

5. mano, kad Europos mokyklas turėtų prižiūrėti Sąjunga; mano, kad tam tinkamas teisinis 
pagrindas būtų SESV 165 straipsnis, kuriame teigiama: „Sąjunga prie geros kokybės 
švietimo plėtojimo prisideda skatindama valstybių narių bendradarbiavimą ir prireikus 

                                               
1 OL L 212, 1994 08 17, p. 3.
2 COM(2010) 595 galutinis.
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paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai pripažindama valstybių narių 
atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą ir gerbdama jų kultūrų 
bei kalbų įvairovę“ ir toliau nurodo Sąjungos veiksmų tikslus, kurie atitinka Europos 
mokyklų tikslus.
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