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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

A. întrucât preambulul la Convenția din 1994 privind definirea statutului școlilor europene1

prevede că sistemul școlilor europene este un sistem sui generis și constituie o formă de 
cooperare între statele membre și între acestea și Comunitățile Europene, recunoscând, în 
același timp, responsabilitatea deplină a statelor membre în ceea ce privește conținutul 
învățământului și organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală 
și lingvistică;

B. întrucât reforma sistemului școlilor europene a fost aprobată de Consiliul superior în 
aprilie 2009;

C. întrucât experiența de peste 50 de ani de funcționare a școlilor europene a arătat că 
sistemul și modelul lor educațional sunt unice și atractive; întrucât unul dintre scopurile 
reformei este deschiderea sistemului și a bacalaureatului european pentru alți elevi din 
Uniune și întrucât acestea nu pot fi atinse fără o modificare fundamentală a statutului 
juridic pe care se bazează întregul sistem;

D. întrucât Raportul Comisiei din 2009 privind sistemul școlilor europene2 a indicat 
probleme sistemice persistente sau care chiar se agravează, cum ar fi lipsa de cadre 
didactice detașate, întârzierea furnizării ori chiar neasigurarea infrastructurii suficiente în 
incintele școlilor, ceea ce afectează în mod direct calitatea procesului de învățământ, 
politicile în materie de înscriere, calitatea vieții elevilor, părinților și cadrelor didactice, 
precum și aspectele financiare ale funcționării școlilor,

1. consideră că statutul juridic interguvernamental actual al școlilor europene și-a atins 
limitele și necesită o modificare de profunzime; este de părere că această modificare ar 
trebui să fie de așa natură încât să permită Uniunii să sprijine, să coordoneze sau să 
completeze acțiunile statelor membre, fără a încălca domeniul de competență al acestora, 
și să adopte, în acest scop, acte obligatorii din punct de vedere juridic, în sensul articolelor 
2 și 6 din TFUE;

2. consideră că multe dintre problemele sistemice sunt generate de nerespectarea obligațiilor 
lor de către statele membre; arată, în acest sens, că nu există garanții juridice, conform 
Convenției, pentru respectarea de către statele membre a obligațiilor care le revin;

3. subliniază că, în acest moment, școlile europene se află într-o situație de incertitudine 
juridică, care se manifestă prin statutul juridic și jurisdicțional neclar al actelor adoptate de 
organele școlilor, prin posibilități insuficiente de a contesta actele respective în fața 
instanțelor naționale și prin lipsa posibilității de a recurge la Ombudsmanul European;

4. evidențiază că implicarea Uniunii în problemele școlilor europene este disproporționat de 

                                               
1 JO L 212, 17.8.1994, p. 3.
2 COM (2010) 595 final.
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mică față de contribuția financiară de la bugetul său;

5. consideră că școlile europene ar trebui să intre sub jurisdicția Uniunii; consideră că un bun 
temei juridic l-ar putea furniza, în acest sens, articolul 165 din TFUE, care prevede: 
„Uniunea contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării 
dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea 
acțiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de 
conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea 
lor culturală și lingvistică” și care, în continuare, specifică scopurile acțiunilor Uniunii, 
care corespund scopurilor școlilor europene.
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