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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że preambuła Konwencji określającej Statut Szkół Europejskich z 
1994 r.1 stwierdza, że system szkół europejskich jest systemem sui generis i stanowi 
formę współpracy między państwami członkowskimi oraz między nimi a 
Wspólnotami Europejskimi, przy pełnym uznaniu odpowiedzialności państw 
członkowskich za treść nauczania i organizację krajowych systemów edukacyjnych
oraz za ich różnorodność kulturową i językową,

B. mając na uwadze, że reforma systemu szkół europejskich została zatwierdzona przez 
zarząd w kwietniu 2009 r., 

C. mając na uwadze ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie funkcjonowania szkół 
europejskich, które pokazało, że system ten i jego model kształcenia jest unikalny i 
atrakcyjny; mając na uwadze, że jednym z celów reformy jest udostępnienie tego 
systemu oraz matury europejskiej innym uczniom na terytorium Unii, a także mając na 
uwadze, że celów reformy nie można z powodzeniem osiągnąć bez fundamentalnej 
zmiany statusu prawnego, na którym opiera się cały system,

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji w sprawie systemu szkół europejskich z 
2009 r.2 wskazano utrzymujące się i postępujące problemy systemowe, takie jak brak 
oddelegowanych nauczycieli czy opóźnienia w udostępnianiu szkołom odpowiedniej 
infrastruktury lub nieudostępnianie jej w ogóle, co ma bezpośredni wpływ na jakość 
edukacji, przebieg zapisów do szkół, jakość życia uczniów, rodziców i nauczycieli 
oraz finansowe aspekty funkcjonowania szkół,

1. uważa, że obecnie obowiązujący międzyrządowy status prawny szkół europejskich nie 
jest już wystarczający i wymaga głębokich zmian; uważa, że zmiany te powinny 
umożliwić Unii wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie działań państw 
członkowskich bez zastępowania ich kompetencji oraz przyjmowanie w tym celu 
aktów prawnie wiążących w rozumieniu art. 2 i 6 TFUE;

2. uważa, że wiele problemów systemowych jest spowodowanych niewywiązywaniem 
się z obowiązków przez państwa członkowskie; wskazuje na nieistniejące gwarancje 
prawne wywiązywania się przez państwa członkowskie z obowiązków na mocy 
konwencji;

3. podkreśla, że szkoły europejskie znajdują się obecnie w niepewnej sytuacji prawnej, 
co znajduje odzwierciedlenie w niejasnym prawnym i sądowym statusie aktów 
przyjętych przez organy szkolne, w niewystarczających możliwościach zaskarżenia 
tych aktów do sądów krajowych i w braku możliwości odwołania się do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

                                               
1 Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3.
2 COM(2010)0595 wersja ostateczna.
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4. podkreśla, że zaangażowanie Unii w funkcjonowanie szkół europejskich jest 
nieproporcjonalnie małe w stosunku do wsparcia finansowego udzielanego z jej 
budżetu;

5. uważa, że szkoły europejskie powinny przejść pod opiekę Unii; uważa, że właściwą w 
tym celu podstawą prawną mógłby być art. 165 TFUE, który stanowi, iż „Unia 
przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do 
współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez 
wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw 
członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również 
ich różnorodność kulturową i językową”, po czym wyszczególnia cele działania Unii, 
które odpowiadają celom szkół europejskich.
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