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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je v preambuli h Konvenciji o Statutu Evropskih šol1 iz leta 1994 navedeno, da je 
sistem Evropskih šol sistem posebne vrste in da predstavlja obliko sodelovanja med 
državami članicami ter med njimi in Evropskimi skupnostmi ter hkrati v celoti priznava 
odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo njihovega 
izobraževalnega sistema ter za njihovo kulturno in jezikovno raznolikost,

B. ker je aprila 2009 Svet guvernerjev odobril reformo sistema Evropskih šol,

C. ker več kot petdesetletne izkušnje delovanja Evropskih šol kažejo, da je ta sistem s svojim 
izobraževalnim modelom edinstven in privlačen; ker je eden od ciljev reforme odprtje 
tega sistema in evropske mature za druge učence v Uniji; ker brez temeljne spremembe 
pravnega statusa, na katerem temelji celoten sistem, ni mogoče uspešno doseči ciljev 
reforme,

D. ker je Komisija leta 2009 v svojem poročilu o sistemu Evropskih šol2 opozorila na 
nenehne in vse hujše sistemske težave, kot so pomanjkanje napotenih učiteljev ali zamude 
oziroma neizpolnitev obveznosti na področju zagotovitve ustrezne infrastrukture v šolah, 
kar neposredno vpliva na kakovost izobraževanja, politiko vpisa, kakovost življenja 
učencev, staršev in učiteljev ter finančne vidike delovanja šol,

1. meni, da je sedanji medvladni pravni status Evropskih šol dosegel svoje meje in ga je 
treba korenito spremeniti; meni, da ga je treba spremeniti tako, da bo mogoče z ukrepi 
Unije podpreti, uskladiti ali dopolniti ukrepe držav članic, ne da bi pri tem nadomestili 
njihove pristojnosti, ter sprejeti pravno zavezujoče akte v zvezi s tem v smislu členov 2 in 
6 PDEU;

2. meni, da je veliko sistemskih težav posledica neizpolnjevanja obveznosti držav članic; 
opozarja, da ni pravnih jamstev za izpolnitev obveznosti držav članic iz Konvencije;

3. poudarja, da za Evropske šole trenutno velja pravna negotovost, ki se kaže v obliki 
nejasnega pravnega in jurisdikcijskega statusa aktov, ki jih sprejmejo organi šol, 
nezadostnih možnosti za ugovarjanje tem aktom pred nacionalnimi sodišči in pomanjkanja 
možnosti za dostop do Evropskega varuha človekovih pravic;

4. poudarja, da je Unija nesorazmerno malo vpletena v Evropske šole v primerjavi s tem, 
koliko sredstev iz svojega proračuna jim nameni;

5. meni, da je treba Evropske šole prenesti pod okrilje Unije; meni, da bi ustrezno pravno 
podlago lahko zagotovil člen 165 PDEU, kjer je navedeno: „Unija prispeva k razvoju 
kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami ter po 
potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovih dejavnosti, pri čemer v celoti upošteva 

                                               
1 UL L 212, 17.08.1994, str. 3.
2 KOM(2010)0595 konč.
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odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov, 
pa tudi njihovo kulturno in jezikovno raznolikost“ in kjer so poleg tega opredeljeni cilji 
delovanja Unije, ki ustrezajo ciljem Evropskih šol.
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