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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0074/2005, adresată de Ramón Román Gálvez, de naţionalitate spaniolă, în 
numele „Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática” (PNAPI), 
privind publicarea de către Uniunea Europeană a unor informaţii privind prudenţa 
sistemului de învăţământ din Spania, şi în special privind cursurile de informatică

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul, membru al unei platforme naţionale a asociaţiilor profesorilor de informatică 
(PNAPI), invită Uniunea Europeană să nu difuzeze informaţii privind prudenţa sistemelor de 
învăţământ naţionale, chiar dacă acestea au fost comunicate nemodificate de către statele 
membre. Acesta vizează în special publicaţia „Valori cheie ale tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor în şcolile din Europa – Ediţia 2004” a reţelei de informare Eurydice, creată la 
iniţiativa direcţiei generale pentru educaţie şi cultură a Comisiei Europene. Această publicaţie 
menţionează de numeroase ori că în Spania informatica reprezintă un curs obligatoriu şi că nu 
este predată de profesori specializaţi. Petiţionarul afirmă că această descriere nu este 
conformă realităţii şi solicită corectarea acestor informaţii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iunie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii conform 
articolului 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei , primit la 28 martie 2006.

Comisia a răspuns deja unui număr de trei întrebări scrise, precum şi unor numeroase 
corespondenţe referitoare la subiectul abordat de petiţionar. O plângere a fost, de asemenea, 
adresată mediatorului.

În primul rând, Comisia doreşte să reamintească faptul că acest aspect cade sub incidenţa 
competenţei statelor membre, care sunt responsabile pentru organizarea sistemului de 
învăţământ propriu.
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În consecinţă, în ceea ce priveşte informaţiile publicate în raportul „Valori cheie ale 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcolile din Europa – Ediţia 2004” şi care se referă 
la Spania, Comisia reiterează informaţiile deja comunicate. Informaţiile primite de unităţile 
naţionale din cadrul Eurydice, şi anume unitatea relevantă a ministerului învăţământului şi 
ştiinţei din Spania, se referă exclusiv la legislaţia în vigoare privind un an de referinţă stabilit 
într-o manieră comună pentru a permite comparaţia. 

Ulterior alertării privind faptul că informaţiile prezentate în publicaţia în discuţie ar putea să 
nu fie conforme realităţii spaniole, Comisia, prin intermediul unităţii europene a Eurydice, a 
luat imediat legătura cu ministerul învăţământului şi ştiinţei din Spania. Acest minister a 
răspuns în mod deosebit de detaliat.

În acest context, Comisia a subliniat, în răspunsurile sale succesive, că nu acordă o importanţă 
fundamentală acurateţei informaţiilor prezentate în publicaţiile sale. De aceea, Comisia ţine 
seama în principal de informaţiile care pot contribui la ameliorarea acestora, în principal de 
cele care semnalează posibile imprecizii. În principal în acest scop a transmis toate 
observaţiile primite către ministerul învăţământului şi ştiinţei din Spania.

Astfel cum Comisia a menţionat deja,  cu ocazia următoarei revizuiri a publicaţiei Eurydice 
„Valori cheie ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcolile din Europa”, toate 
dificultăţile aduse la cunoştinţa Comisiei vor fi studiate atent şi avute în vedere.

Comisia le mulţumeşte petiţionarilor pentru informaţiile furnizate. 

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 7 mai 2007.

În completarea comunicării sale din 11 ianuarie 2007, Comisia este în măsură să aducă la 
cunoştinţa Comisiei pentru petiţii a Parlamentului European următoarele elemente:

1) decizia Mediatorului european, din data de 11 iulie 2006, ca răspuns la plângerea Dlui. 
Ramon Roman Galvez – deoarece conţinutul era identic cu plângerea care face 
obiectul prezentei petiţii nr. 74/2005 – de informare a clasării plângerii sale (a se 
vedea anexele 1 şi 2) în temeiul faptului că subiectul se află pe rolul Comisiei pentru 
petiţii;

2) Comisia, în colaborare cu responsabilii Unităţii naţionale spaniole din cadrul Eurydice 
(Ministerio de Educacion y Ciencia) şi Unităţii europene Eurydice, a procedat la o 
nouă examinare a ansamblului diverselor solicitări care i-au fost adresate succesiv sub 
diverse forme de Plataforma Nacional de Asocianiones de Profesores de Informatica; 
rezultatele sunt reluate în anexa 3;

3) ediţia 2004 a publicaţiei denumite Valori cheie ale tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor în şcolile din Europa nu a fost şi nu va fi reeditată. Conform 
programului de lucru al reţelei Eurydice, viitoarea publicaţie actualizată va apărea în 
anul 2008.

Anexele la prezenta comunicare sunt disponibile la e-petiţii.
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