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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā 1994. gadā pieņemtās Konvencijas par Eiropas skolu statūtiem1 preambulā ir 
norādīts, ka Eiropas skolu sistēma ir īpaša, savdabīga („sui generis”) skolu sistēma, kas 
izpaužas kā sadarbība starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un Eiropas Kopienām, 
vienlaikus pilnībā atzīstot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmas 
organizāciju, kā arī kultūras un valodu daudzveidību;

B. tā kā 2009. gada aprīlī Eiropas skolu valde apstiprināja Eiropas skolu sistēmas reformu;

C. tā kā pieredze, kas gūta vairāk nekā 50 gadu laikā, kopš darbojas Eiropas skolas, liecina 
par šīs sistēmas un tajā realizētā izglītības modeļa savdabību un pievilcību; tā kā viens no 
reformas mērķiem šo sistēmu padarīt pieejamu arī citiem Eiropas Savienības skolēniem, 
lai dotu viņiem iespēju iegūt Eiropas vispārējās vidējās izglītības diplomu (European 
Baccalaureate) un tā kā reformas mērķus nevarēs sekmīgi īstenot, ja pašos pamatos netiks 
mainīts juridiskais statuss, uz kura balstās visa sistēma;

D. tā kā Komisijas ziņojumā par Eiropas skolu sistēmu 2009. gadā2 ir norādīts, ka joprojām 
pastāv un saasinās sistēmiskas problēmas, piemēram, dalībvalstu norīkoto skolotāju 
trūkums un nespēja laikus vai vispār nodrošināt pietiekamu infrastruktūru skolu atrašanās 
vietās, kas tiešā veidā ietekmē mācību kvalitāti, uzņemšanas politiku, skolēnu, vecāku un 
pedagogu dzīves kvalitāti un skolu darbības finansiālos aspektus,

1. uzskata, ka Eiropas skolu līdzšinējā, proti, starpvaldību juridiskā statusa iespējas ir 
izsmeltas un ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas; uzskata, ka šādu izmaiņu rezultātā būtu 
jāpanāk, ka Savienība var veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu 
dalībvalstu darbības, vienlaikus neaizstājot dalībvalstu kompetenci, un šajā nolūkā 
pieņemt juridiski saistošus aktus, kā noteikts LESD 2. un 6. pantā;

2. uzskata, ka daudzas sistēmiskās problēmas ir saistītas ar to, ka dalībvalstis nepilda savus 
pienākumus; norāda, ka dalībvalstīm Konvencijā noteikto pienākumu izpildei nav 
paredzētas juridiskas garantijas;

3. uzsver, ka Eiropas skolas patlaban atrodas juridiski nenoteiktā situācijā, kas izpaužas kā 
neskaidrības attiecībā uz skolu struktūrvienību pieņemto noteikumu statusu un 
jurisdikcijas pakļautību, nepietiekamas iespējas apstrīdēt šos aktus valstu tiesās, turklāt 
nav arī iespēju šajā sakarībā vērsties pie Eiropas ombuda;

4. uzsver, ka salīdzinājumā ar līdzekļu apjomu, ko Eiropas skolas saņem no Savienības 
budžeta, Savienības iesaistīšanās Eiropas skolu darbībā ir nesamērīgi maza;

5. uzskata, ka Eiropas skolām ir jānonāk Savienības pārraudzībā; uzskata, ka piemērots 
juridiskais pamats šajā ziņā varētu būt LESD 165. pants, kurā noteikts, ka „veicinot 

                                               
1 OV L 212, 17.08.1994., 3. lpp.
2 COM(2010)0595 galīgā redakcija.
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dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un papildinot to rīcību, Savienība 
sekmē pilnvērtīgas izglītības attīstību, pilnīgi respektējot dalībvalstu atbildību par mācību 
saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un valodu dažādību”, un kura 
turpmākajos punktos precizēti Savienības rīcības mērķi, kas atbilst Eiropas skolu 
mērķiem.
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