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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Ramón Román Gálvez spanyol állampolgár által a „Plataforma Nacional 
de Asociaciones de Profesores de Informática” (PNAPI) 
(Informatikatanárok Egyesületei Országos Platformja) nevében 
benyújtott 0074/2005 számú petíció a spanyolországi oktatási rendszerről, 
jelen esetben az informatikai kurzusokról szóló, az Európai Unió által 
közzétett vitatható információkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az Informatikatanárok Egyesületei Országos Platformjának (PNAPI) 
tagja, felkéri az Európai Uniót, hogy tartózkodjon az oktatási rendszerekkel kapcsolatos 
vitatható információk közzétételétől, még abban az esetben is, ha az információk maguktól a 
tagállamoktól származnak. A petíció benyújtója kifejezetten az Európai Bizottság Oktatásügyi 
és Kulturális Főigazgatósága kezdeményezésére létrehozott Eurydice információs hálózat „Az 
információs és kommunikációs technológiák kulcsszámai az európai iskolákban” című 
kiadvány 2004. évi kiadására utal. Ez a kiadvány többször is megemlíti, hogy 
Spanyolországban az informatika kötelező tantárgy, amelyet szaktanárok oktatnak. A 
kérelmező kijelenti, hogy ez a leírás nem felel meg a valóságnak, és kéri az információk 
helyesbítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. június 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. március 28.

A Bizottság a petíció benyújtója által kifejtett témára vonatkozóan már három írásbeli 
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kérdésre és számos levélre válaszolt. Az ombudsman is kapott egy panaszt ugyanebben az 
ügyben.

Először is a Bizottság arra kíván emlékeztetni, hogy ez a téma a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, mivel a tagállamok felelősek az oktatási rendszerük megszervezéséért.

Továbbá, „Az információs és kommunikációs technológiák kulcsszámai az európai 
iskolákban” című Eurydice-jelentés 2004. évi kiadásában publikált, Spanyolországra 
vonatkozó információkat illetően a Bizottság megismétli a már közzétett információkat. A 
nemzeti Eurydice-egységek – ebben az esetben a spanyol oktatási és tudományügyi 
minisztérium hatáskörébe tartozó egység – által összegyűjtött adatok csak a hatályos 
jogszabályokra hivatkoznak, az összehasonlíthatóság érdekében közösen meghatározott 
referenciaévre vonatkozóan.

Miután felhívták a figyelmét arra, hogy a kérdéses kiadványban szereplő adatok esetleg nem 
felelnek meg a valóságnak, a Bizottság – az európai Eurydice-egységen keresztül – azonnal 
felvette a kapcsolatot a spanyol oktatási és tudományügyi minisztériummal. A minisztérium 
igen részletes választ adott.

Az üggyel kapcsolatosan a Bizottság egymást követő válaszaiban kiemelte, hogy a 
kiadványaiban szereplő információk pontosságának kiemelkedő fontosságot tulajdonít. Ezért 
a Bizottság a legnagyobb mértékben figyelembe veszi azokat az információkat, amelyek 
hozzájárulhatnak a kiadványok javításához, különösen azokat, amelyek esetleges 
pontatlanságokra hívják fel a figyelmet. Ebből a célból továbbított minden általa kapott 
észrevételt a spanyol oktatási és tudományügyi minisztériumnak.

Amint azt a Bizottság már említette, „Az információs és kommunikációs technológiák 
kulcsszámai az európai iskolákban” című Eurydice-kiadvány következő ellenőrzésekor 
alaposan tanulmányozni fogják, és figyelembe fogják venni mindazokat a problémákat, 
amelyek a Bizottság tudomására jutottak.

A Bizottság köszönetet mond az információkért a petíció benyújtóinak és reméli, hogy „Az 
információs és kommunikációs technológiák kulcsszámai az európai iskolákban” új kiadása 
megfelelően tisztázni fogja ezt a kérdést.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. május 7.

2007. január 11-én kelt válaszának kiegészítéseképpen a Bizottságnak a következőket áll 
módjában az Európai Parlament Petíciós Bizottsága tudomására hozni:

1) az európai ombudsmannak a Ramon Roman Galvez által benyújtott panaszra –
melynek tartalma azonos volt a jelen petíció tárgyát képező panasszal – válaszul adott 
2006. július 11-i határozata, amelyben értesíti a panaszost arról, hogy az ügyet lezárta 
(lásd az 1. és 2. mellékletet), mert a Petíciós Bizottság foglalkozik a témával;

2) a Bizottság a spanyol nemzeti Eurydice-egység (Ministerio de Educacion y Ciencia) és 
az európai Eurydice-egység felelőseivel együttműködésben újból megvizsgálta a 
Plataforma Nacional de Asocianiones de Profesores de Informatica 
(Informatikatanárok Egyesületei Országos Platformja) által egymást követően 
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különböző formában hozzá benyújtott kéréseket; ennek a vizsgálatnak az eredményét 
ismerteti a 3. melléklet;

3) „Az információs és kommunikációs technológiák kulcsszámai az európai iskolákban” 
című kiadvány 2004. évi kiadását nem adták ki és nem is fogják újra kiadni. Az 
Eurydice-hálózat munkaprogramja szerint a következő, frissített kiadás 2008-ban 
jelenik majd meg.

A közlemény mellékletei megtalálhatók az e-Petition rendszerben.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. április 24.

A Bizottság a lehető legnagyobb figyelmet szentelte a petíció benyújtója által több ízben 
előterjesztett panasznak, és a rá ruházott hatáskörök keretében több eljárást is lefolytatott. A 
Bizottság a felmerült problémával így megkereste az Eurydice európai hálózatot, valamint az 
Eurydice spanyolországi egységét is, amely a saját országa adatainak előállítására és 
érvényesítésére felhatalmazott hatóság.

Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés alapján a Bizottság a petíció 
minden egyes pontjára kiterjedő részletes választ készített, amely a 2007. május 7-i 
közleményünk 3. mellékletében található.1

A spanyolországi egység úgy vélte, hogy nem szükséges ezen adatok módosítása, a 
Bizottságnak viszont sajnos nem áll módjában saját kezdeményezésére eljárni a módosítás 
érdekében akkor, ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem fejezi ki ilyen irányú szándékát. 

Ugyanakkor „Az információs és kommunikációs technológiák kulcsszámai az európai 
iskolákban” című Eurydice-jelentés következő kiadásakor (várhatóan 2011-ben) a Bizottság –
amint azt vállalta2 – ki fogja egészíteni az Eurydice-jelentést egy olyan megjegyzéssel, 
melyben jelzi, hogy az IKT-ket beillesztették egy nagyobb, „Technológia” elnevezésű 
tantárgyba.

A Bizottság nem mehet tovább az itt részletesen kifejtett eljárásnál, és nem lépheti át annak
jogi korlátait.

                                               
1 Lásd a Mellékletet.
2 A 2007. május 7-i válasz 3. melléklete, 3. o., 2. bek.


