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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0074/2005, внесена от Ramón Román Gálvez, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma Nacional de Asociaciones de 
Profesores de Informática“ (PNAPI), относно публикуването от 
Европейския съюз на съмнителна информация за образователната 
система в Испания и в конкретния случай във връзка с часовете по 
информатика

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, член на Националната платформа на асоциациите на 
учителите по информатика (PNAPI), приканва Европейския съюз да не разпространява 
съмнителни данни за националните образователни системи, дори и такива да се 
съобщават от държавите-членки. Той има предвид по-конкретно публикацията 
„Ключови цифри за информационните и комуникационни технологии в училище в 
Европа — Издание 2004 г.“ от информационната мрежа Eurydice, създадена по 
инициатива на Генерална дирекция „Образование и култура“ към Европейската 
комисия. На няколко места в тази публикация се посочва, че в Испания информатиката 
е задължителна и се преподава от учители специалисти. Вносителят на петицията 
твърди, че това описание не отговаря на действителността и иска тази информация да 
бъде коригирана.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юни 2005 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 март 2006 г.

Комисията вече е отговорила на три писмени въпроса, както и на множество писма по 
засегнатата от вносителя на петицията тема. Изпратена е и жалба до омбудсмана.
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Първо, Комисията иска да припомни, че този въпрос е от компетентността на 
държавите-членки, които отговарят за организацията на образователните си системи.

На второ място, що се отнася до информацията, публикувана в доклада „Ключови 
цифри за информационните и комуникационни технологии в училище в Европа —
Издание 2004 г.“ и касаеща Испания, Комисията потвърждава вече съобщената 
информация. Данните, събрани чрез националните отдели на Eurydice, в случая отдела 
към Министерството на образованието и науката в Испания, се отнасят изключително 
до съществуващото законодателство според съвместно определената справочна година, 
с цел сравнимост.

След като на Комисията е сигнализиран фактът, че данните, включени във въпросната 
публикация, не съответстват на действителността в Испания, тя незабавно се е свързала
с Министерството на образованието и науката в Испания чрез европейския отдел на 
Eurydice. Министерството е отговорило много подробно.

В този контекст, Комисията е подчертала в последователните си отговори, че отделя 
голямо значение на точността на информацията, включена в нейните публикации. 
Поради тази причина Комисията задължително взима предвид информация, която може 
да допринесе за подобряването им, особено ако става въпрос за евентуални неточности. 
Именно с тази цел, тя е предала получените забележки в Министерство на 
образованието и науката в Испания.

Както Комисията вече е споменала, при следващия преглед на публикацията „Ключови 
цифри за информационните и комуникационни технологии в училище в Европа“
всички трудности, с които е била запозната Комисията, ще бъдат внимателно проучени 
и взети предвид.

Комисията благодари на вносителите на петицията за предоставената информация.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

В допълнение към съобщението си от 11 януари 2007 г., Комисията може да запознае 
комисията по петиции към Европейския парламент със следните елементи:

1) решението на Европейския омбудсман от 11 юли 2006 г. в отговор на жалбата на 
г-н Ramon Roman Galvez — чието съдържание е идентично на жалбата, която е 
предмет на настоящата петиция 74/2005 — което го уведомява за 
приключването на разглеждането на жалбата му (вж. приложения 1 и 2) поради 
факта, че темата остава отворена пред комисията по петиции;

2) Комисията, в сътрудничество с ръководителите на испанското национално звено 
Eurydice (Ministerio de Educacion y Ciencia) и Европейския отдел на Eurydice, е 
провела ново цялостно разглеждане различните молби, адресирани до нея под 
различни форми от la Plataforma Nacional de Asocianiones de Profesores de 
Informatica; резултатите са показани в приложение 3;

3) изданието от 2004 г. на публикацията, озаглавена „Ключови цифри за 
информационните и комуникационни технологии в училище в Европа“, не е и 
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няма да бъде преиздавано. Според работната програма на мрежата Eurydice, 
следващата актуализирана публикация ще излезе през 2008 г.

Приложенията към това съобщение са на разположение в e-Petition.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Комисията е обърнала най-голямо внимание на неколкократно представената молба на 
вносителя на петицията и е осъществила редица постъпки в рамките на своя кръг на 
компетентност. Комисията е сезирала европейската мрежа Eurydice за представения 
проблем, както и испанския национален отдел на Eurydice, който е оправомощеният 
орган да генерира и потвърждава данни за страната си.

Въз основа на това тясно сътрудничество с компетентните инстанции, Комисията е 
била в състояние да представи много подробен отговор по всяка точка от петицията, 
който фигурира в приложение 3 от нашето съобщение от 7 май 2007 г.1

След като испанският национален отдел не е сметнал за необходимо да промени тези 
данни, за съжаление не е в правомощията на Комисията да ги коригира по собствена 
инициатива, щом като националният отговорен орган не изразява такова желание.

Въпреки това, при следващото публикуване на Доклада Eurydice „„Ключови цифри за 
информационните и комуникационни технологии в училище в Европа“ (вероятно през 
2011 г.), Комисията ще допълни — съгласно вече поетия си ангажимент2- Доклада 
Eurydice със забележка, че ИКТ са част от един по-всеобхватен предмет, озаглавен 
„Технология“.

Комисията не може да излезе извън границите на процедурата, чиито изчерпателни 
елементи, както и правни ограничения, са представени тук.

                                               
1 Вж. Приложението.
2 Приложение 3 към отговора от 7 май 2007 г., страница 3, втори параграф.


