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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0074/2005, ko „Plataforma Nacional de Asociaciones de 
Profesores de Informática” (PNAPI) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Ramón Román Gálvez, par to, ka Eiropas Savienība ir publicējusi apšaubāmu 
informāciju par Spānijas izglītības sistēmu informātikas jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Informātikas pasniedzēju apvienību nacionālā prezidija (IPANP) 
loceklis, aicina Eiropas Savienību neizplatīt apšaubāmu informāciju par valstu izglītības 
sistēmām, pat ja attiecīgo informāciju ir sniegušas pašas dalībvalstis. Viņš atsaucas konkrēti 
uz publikāciju „Galvenie dati par informācijas un sakaru tehnoloģijām Eiropas skolās —
2004. gada izdevums”, ko klajā laidis pēc Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektorāta iniciatīvas izveidotais „Eurydice” informācijas tīkls. Minētajā publikācijā 
norādīts, ka Spānijā informātika ir obligāts mācību priekšmets, kuru pasniedz skolotāji ar 
attiecīgo specialitāti. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī norāde nav patiesa, un pieprasa 
to labot.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 16. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā

„Komisija jau ir atbildējusi uz trim rakstiskiem jautājumiem un vairākām vēstulēm saistībā ar 
lūgumraksta iesniedzēja uzdoto jautājumu. Viena sūdzība ir nosūtīta arī ombudam.

Pirmkārt, Komisija vēlas norādīt, ka šis jautājums ir katras dalībvalsts kompetencē, kura ir 
atbildīga par savas izglītības sistēmas veidošanu.
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Otrkārt, kas attiecas uz „Eurydice” publikāciju „Galvenie dati par informācijas un sakaru 
tehnoloģijām Eiropas skolās — 2004. gada izdevums” un tajā iekļautajiem datiem par 
Spāniju, Komisija šajā publikācijā citē iepriekš saņemto informāciju. „Eurydice” nacionālo 
biroju saņemtie dati, šajā gadījumā ar Spānijas Izglītības un zinātnes ministriju saistītā biroja 
saņemtie dati, attiecas tikai un vienīgi uz tiesību aktiem, kuri bijuši spēkā apsekojuma gadā, 
kas kopīgi noteikts salīdzinoša izvērtējuma vajadzībām. 

Saņemot brīdinājumu par to, ka minētajā publikācijā iekļautie dati neatbilst faktiskajiem 
apstākļiem Spānijā, Komisija ar „Eurydice” Eiropas biroja starpniecību nekavējoties sazinājās 
ar Spānijas Izglītības un zinātnes ministriju. Ministrija sniedza ļoti izvērstu atbildi.

Šajā sakarā Komisija, sniedzot atbildes, ir vairākkārt uzsvērusi, ka piešķir būtisku nozīmi 
šajās publikācijās ietverto datu precizitātei. Šī iemesla dēļ Komisija jo īpaši ņem vērā 
informāciju par iespējamiem uzlabojumiem, sevišķi norādes uz iespējamām neprecizitātēm. 
Tieši šādā nolūkā Komisija pārpublicēja visus no Spānijas Izglītības un zinātnes ministrijas 
saņemtos apsvērumus.

Kā jau iepriekš minēts, visas Komisijai paziņotās problēmas tiks rūpīgi izskatītas un ņemtas 
vērā, nākamreiz pārskatot „Eurydice” publikāciju „Galvenie dati par informācijas un sakaru 
tehnoloģijām Eiropas skolās”.

Komisija izsaka pateicību lūgumrakstu iesniedzējiem par sniegto informāciju.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„Papildinot savu 2007. gada 11. janvāra atbildi, Komisija tagad var sniegt Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejai šādu informāciju:

1) atbildot uz Ramón Román Gálvez iesniegto sūdzību (kuras saturs ir identisks šī 
lūgumraksta Nr. 0074/2005 saturam), Eiropas ombuds 2006. gada 11. jūlijā ir 
pieņēmis lēmumu, paziņojot sūdzības iesniedzējam, ka sūdzība ir noraidīta (sk. 1. un 
2. pielikumu), jo jautājumu izskata Lūgumrakstu komiteja;

2) Komisija sadarbībā ar „Eurydice” Spānijas biroja (Ministerio de Educacion y Ciencia) 
un „Eurydice” Eiropas biroja vadību ir izskatījusi vairākus dažāda veida 
pieprasījumus, kas saņemti no „Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores 
de Informática”; rezultātus sk. 3. pielikumā;

3) publikācijas „Galvenie dati par informācijas un sakaru tehnoloģijām Eiropas skolās” 
2004. gada izdevums nav un netiks pārpublicēts. Saskaņā ar „Eurydice” tīkla darba 
programmu nākamais atjauninātais izdevums tiks publicēts 2008. gadā.

Šai atbildei pievienotie pielikumi ir pieejami lūgumrakstu elektroniskajā datu bāzē.”

5. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Komisija vērsa vislielāko uzmanību uz šo prasību, ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedza 
vairākas reizes, un tā veica vairākus pasākumus kompetences ietvaros, kas tai likumīgi 
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pienākas. Ar izklāstīto problēmu Komisija vērsās „Eurydice” Eiropas tīklā, kā arī „Eurydice” 
Spānijas birojā, iestādē, kas ir tiesīga izstrādāt un apstiprināt savas valsts datus.

Par pamatu ņemot šo ciešo sadarbību ar kompetentajām iestādēm, Komisija varēja sniegt ļoti 
detalizētu atbildi uz katru lūgumraksta punktu, kas redzams mūsu 2007. gada 7. maija saziņas 
3. pielikumā1.

Tā kā Spānijas birojs neuzskatīja par nepieciešamu mainīt šos datus, diemžēl Komisijas 
pilnvarās nav izrādīt iniciatīvu un mainīt datus, tā kā valsts pārraudzības dienests neizrāda 
šādu vēlēšanos. 

Tomēr nākamajā „Eurydice” ziņojuma „Galvenie dati par informācijas un sakaru 
tehnoloģijām Eiropas skolās” publikācijā (iespējams 2011. gadā) Komisija, kā tā ir 
apņēmusies darīt2, papildinās „Eurydice” ziņojumu ar piezīmi, kurā norādīts, ka informāciju 
un sakaru tehnoloģijas iekļaujas plašākā disciplīnā, ko sauc „tehnoloģija”.

Komisija nevar veikt vairāk kā rīcību, kuras elementus un juridiskās robežas tā šeit ir 
izskaidrojusi.”

                                               
1 Skatīt pielikumu 
2 2007. gada 7. maija atbildes 3. pielikums, 3. lpp., 2§


