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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Cultura e da Educação, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

A. Considerando que o preâmbulo à Convenção de 1994 que define o estatuto das Escolas 
Europeias1 declara que o sistema das Escolas Europeias é ‘sui generis’ e constitui uma 
forma de cooperação entre os Estados-Membros e entre estes e as Comunidades 
Europeias, respeitando inteiramente a responsabilidade dos Estados-Membros no que toca 
ao conteúdo do ensino e à organização dos respectivos sistemas educativos, bem como a 
respectiva diversidade cultural e linguística,

B. Considerando que a reforma do sistema das Escolas Europeias foi aprovada pelo Conselho 
Superior em Abril de 2009,

C. Considerando que a experiência de mais de 50 anos de funcionamento das Escolas 
Europeias demonstrou que o sistema e o seu modelo educativo são únicos e atraentes; que 
um dos objectivos da reforma consiste em abrir o sistema e o Diploma Europeu de 
Estudos Secundários a outros alunos da União; que os objectivos da reforma não podem 
ser alcançados com êxito sem uma modificação fundamental do estatuto jurídico em que 
todo o sistema assenta,

D. Considerando que o relatório da Comissão sobre o sistema das Escolas Europeias em 
20092 assinalou problemas sistémicos persistentes e em agravamento, como a falta de 
professores destacados e atrasos nas - ou a inexistência de - infra-estruturas suficientes nos 
locais das escolas, o que tem um efeito directo na qualidade da educação, as políticas de 
matrícula, a qualidade de vida dos estudantes, pais e professores e nos aspectos 
financeiros do funcionamento das Escolas,

1. Considera que o actual estatuto jurídico intergovernamental das Escolas Europeias atingiu 
os seus limites e requer profundas mudanças; considera que estas mudanças deverão ser 
de natureza a permitir medidas da União que apoiem, coordenem ou complementem as 
acções dos Estados-Membros, sem se sobreporem à sua competência, e a adopção, para o 
efeito, de actos jurídicos vinculativos na acepção dos artigos 2.º e 6.º do TFUE;

2. Considera que muitos dos problemas sistémicos se prendem com o incumprimento das 
obrigações dos Estados-Membros; chama a tenção para a inexistência de garantias 
jurídicas do cumprimento pelos Estados-Membros das respectivas obrigações nos termos 
da Convenção;

3. Sublinha que as Escolas Europeias se encontram actualmente num limbo jurídico, o qual 
se manifesta no estatuto jurídico e jurisdicional pouco claro dos actos adoptados pelos 
órgãos das escolas, em insuficientes possibilidades de recorrer desses actos perante 
tribunais nacionais, na impossibilidade de recurso ao Provedor de Justiça Europeu;

                                               
1 JO L 212 de 17.08.1994, p. 3
2 COM (2010) 595 final
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4. Sublinha que a implicação da União nas Escolas Europeias é desproporcionadamente 
reduzida em comparação com a contribuição financeira proveniente do seu orçamento;

5. Considera que as Escolas Europeias devem ser integradas na esfera da União; considera 
que uma base jurídica adequada a este propósito poderia ser o artigo 165.º do TFUE, em
conformidade com o qual: “A União contribuirá para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade, incentivando a cooperação entre Estados-Membros e, se 
necessário, apoiando e completando a sua acção, respeitando integralmente a 
responsabilidade dos Estados-Membros pelo conteúdo do ensino e pela organização do 
sistema educativo, bem como a sua diversidade cultural e linguística” e que continua 
especificando os objectivos da acção da União, que correspondem aos objectivos das 
Escolas Europeias.
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