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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0074/2005, imressqa minn Ramón Román Gálvez, ta’ nazzjonalità Spanjola, 
f’isem il-"Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática" (PNAPI), 
dwar il-pubblikazzjoni mill-Unjoni Ewropea ta’ tagħrif dubjuż dwar is-sistema 
edukattiva fi Spanja, u partikolarment dwar il-korsijiet ta’ l-informatika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, membru tal-politika nazzjonali ta’ l-assoċjazzjonijiet ta’ professuri 
ta’ l-informatika (PNAPI), qed jistieden lill-Unjoni Ewropea biex ma tqassamx it-tagħrif 
dubjuż dwar is-sistemi edukattivi nazzjonali, anki jekk dan ġie kkomunikat kif inhu mill-Istati 
Membri. Huwa qed jirreferi b’mod iktar konkret għall-pubblikazzjoni "Key Data on 
Information and Communication Technology in Schools in Europe – 2004 Edition" (Dejta 
Ewlenija dwar it-Teknoloġija ta’ l-Informatika u l-Komunikazzjoni fl-Iskejjel fl-Ewropa –
Edizzjoni ta’ l-2004), li tħejjiet fuq inizjattiva tad-Direttorat Ġenerali għall-edukazzjoni u l-
kultura tal-Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni ssemmi ħafna drabi li fi Spanja l-
informatika huwa kors obbligatorju u t-tagħlim tiegħu jsir minn professuri speċjalizzati. Dak 
li ressaq il-petizzjoni jsostni li din id-deskrizzjoni ma tirriflettix ir-realtà u qed jitlob li t-
tagħrif jiġi kkoreġut.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ġunju 2005. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
(Artikolu 192, Paragrafu 4 tar-Regolament).

3. Twegiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006.

Il-Kummissjoni diġà rrispondiet tliet mistoqsijiet bil-miktub kif ukoll għadd ta' 
korrispondenza dwar is-suġġett li qed isemmi dak li ressaq il-petizzjoni. Tressaq ukoll ilment 
quddiem l-Ombudsman.

L-ewwelnett, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li din il-kwistjoni tikkonċerna l-kompetenza ta’ l-
Istati Membri li huma responsabbli mill-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tagħhom.
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It-tieninett, fir-rigward tat-tagħrif ippubblikat fir-rapport "Key Data on Information and 
Communication Technology in Schools in Europe – 2004 Edition" ta' l-Eurydice, u li 
jikkonċerna lil Spanja, il-Kummissjoni tirrepeti t-tagħrif li diġà kien ġie kkomunikat. L-
informazzjoni miġbura mill-unitajiet nazzjonali ta' l-Eurydice, partikolarment l-unità tal-
ministeru ta' l-edukazzjoni u x-xjenza fi Spanja, tirreferi esklussivament għal-leġiżlazzjoni 
fis-seħħ skond is-sena ta' referenza stabbilita komunement biex tippermetti tqabbil. 

Wara li ġiet infurmata dwar il-fatt li t-tagħrif li hemm fil-pubblikazzjoni kkonċernata seta’ ma 
kienx jikkorrispondi għar-realtà Spanjola, il-Kummissjoni, permezz ta’ l-unità Ewropea ta’ l-
Eurydice, ikkuntattjat immedjatament lill-ministeru ta’ l-edukazzjoni u x-xjenza ta’ Spanja. 
Dan il-ministeru rrisponda b’mod iddettaljat ħafna.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni enfasizzat fit-tweġibiet sussegwenti tagħha, li hija tagħti 
importanza fundamentali lill-preċiżjoni tat-tagħrif li jidher fil-pubblikazzjonijiet tagħha. Għal 
din ir-raġuni, il-Kummissjoni tikkunsidra sew l-informazzjoni li tista' tikkontribwixxi biex 
dan it-tagħrif jitjieb, partikolarment dik l-informazzjoni li tindikalha l-possibiltà ta' nuqqas ta' 
preċiżjoni. Huwa partikolarment għal dan il-għan li hija għaddiet l-osservazzjonijiet kollha li 
rċeviet lill-ministeru ta’ l-edukazzjoni u x-xjenza fi Spanja.

Kif diġà semmiet il-Kummissjoni, matul ir-reviżjoni li jmiss tal-pubblikazzjoni "Key Data on 
Information and Communication Technology in Schools in Europe" ta’ l-Eurydice, dawk id-
diffikultajiet li tressqu quddiem il-Kummissjoni se jiġu studjati b’reqqa u se jiġu kkunsidrati.

Il-Kummissjoni tirringrazzja lil dawk li ressqu il-petizzjonijiet għall-informazzjoni li 
pprovdewlha u tispera li l-pubblikazzjoni "Key Data on Information and Communication 
Technology in Schools in Europe" fl-edizzjoni l-ġdida tagħha tiċċara dan il-qasam kif 
meħtieġ.

4. Tweġiba addizzjonali tal-Kummisjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Minbarra l-Komunikazzjoni tagħha tal-11 ta' Jannar 2007, il-Kummissjoni se tgħarraf lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew bl-elementi li ġejjin:

1) id-deċiżjoni ta’ l-Ombudsman Ewropew, tal-11 ta’ Ġunju 2006, bħala risposta għall-
ilment tas-Sur Ramon Roman Galvez – li l-kontenut tiegħu kien identiku għal dak tal-
petizzjoni preżenti 74/2005 – li infurmatu li mhu se tittieħed l-ebda azzjoni dwar l-
ilment tiegħu (ara l-annessi 1 u 2) minħabba l-fatt li s-suġġett għadu miftuħ min-naħa 
tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet;

2) il-Kummissjoni, flimkien ma’ dawk responsabbli mill-Unità nazzjonali Spanjola ta' l-
Eurydice (Ministerio de Educacion y Ciencia) u dik ta’ l-Unjoni Ewropea, bdew 
evalwazzjoni mill-ġdid tad-diversi rikjesti li sussegwentement ġew indirizzati lilha 
mill-Plataforma Nacional de Asocianiones de Profesores de Informatica; ir-riżultati 
jinsabu fl-anness 3;

3) l-edizzjoni ta’ l-2004 tal-pubblikazzjoni bl-isem "Key Data on Information and 
Communication Technology in Schools in Europe" ma reġgħetx ġiet ippubblikata u 
mhux se terġa' tiġi ppubblikata. Skond il-programm ta’ ħidma tan-netwerk ta’ l-
Eurydice, il-pubblikazzjoni aġġornata li jmiss se toħroġ fl-2008.
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L-annessi ta' din il-Komunikazzjoni jinsabu fuq l-e-Petition.


