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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 74/2005 złożona przez Ramóna Romána Gálveza (Hiszpania), w imieniu 
Krajowej Platformy Zrzeszeń Nauczycieli Informatyki (PNAPI), w sprawie 
opublikowania przez Unię Europejską budzącej wątpliwości informacji na temat 
funkcjonowania hiszpańskiego systemu szkolnictwa w dziedzinie informatyki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący członkiem Krajowej Platformy Zrzeszeń Nauczycieli Informatyki 
(PNAPI), wzywa Unię Europejską do zaprzestania rozpowszechniania budzących wątpliwości 
informacji na temat krajowych systemów szkolnictwa, nawet jeżeli pochodzą one od samych 
państw członkowskich. Odnosi się on w szczególności do publikacji zawierającej 
najważniejsze statystyki dotyczące nauczania w zakresie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w szkołach w Europie (wydanie z roku 2004 r.) wydanej przez sieć 
informacyjną Eurydice Komisji Europejskiej, ustanowioną przez Dyrekcję Generalną Komisji 
Europejskiej ds. Edukacji i Kultury, zgodnie z którą informatyka jest w Hiszpanii 
obowiązkowym przedmiotem wykładanym przez nauczycieli-specjalistów. Składający 
petycję utrzymuje, że informacja ta jest nieścisła i zwraca się o jej skorygowanie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 16 czerwca 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

Komisja udzieliła już odpowiedzi zarówno na trzy pytania pisemne, jak i na liczne listy 
dotyczące tematu poruszonego przez składającego petycję. Skierowano również skargę do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po pierwsze, Komisja pragnie przypomnieć, że ta kwestia wchodzi w zakres kompetencji 
państw członkowskich, które są odpowiedzialne za organizację swojego systemu szkolnictwa.
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Następnie, jeżeli chodzi o informacje dotyczące Hiszpanii, opublikowane w raporcie Eurydice 
o najważniejszych statystykach dotyczących nauczania w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w szkołach w Europie (wydanie z roku 2004 r.), Komisja 
powtarza przekazane wcześniej informacje. Dane zebrane przez biura krajowe Eurydice, a w 
tym konkretnym przypadku biuro podlegające hiszpańskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki, 
odnoszą się wyłącznie do obowiązującego prawodawstwa według ustalonego wspólnie okresu 
odniesienia, pozwalającego na ich porównanie. 

Powiadomiona o tym, że dane zawarte w raporcie mogą nie odpowiadać rzeczywistości 
hiszpańskiej, Komisja, za pośrednictwem biura europejskiego Eurydice, skontaktowała się 
natychmiast z hiszpańskim Ministerstwem Edukacji i Nauki, na co Ministerstwo udzieliło 
wyczerpującej odpowiedzi. 

W swoich kolejnych odpowiedziach Komisja podkreśliła, że przykłada ogromną wagę do 
dokładności informacji zawartych w jej publikacjach. Z tego powodu liczy się ona bardzo ze 
wszelkimi informacjami, które mogą przyczynić się do poprawy tych publikacji, również 
tymi, które sygnalizują Komisji ewentualne nieścisłości. W tym celu Komisja przekazała 
wszystkie swoje obserwacje hiszpańskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki.

Komisja zapewniła również, że podczas najbliższego przeglądu publikacji Eurydice o 
najważniejszych statystykach dotyczących nauczania w zakresie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w szkołach w Europie wszystkie zastrzeżenia zgłoszone Komisji zostaną 
dokładnie przeanalizowane i wzięte pod uwagę.

Komisja dziękuje składającym petycję za udzielone informacje.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r..

W uzupełnieniu swojego komunikatu z dnia 11 stycznia 2007 r. Komisja pragnie 
poinformować Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego o następujących kwestiach:

1) decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 lipca 2006 r. w 
odpowiedzi na skargę Ramóna Romána Gálveza – która zawierała identyczną treść, co 
skarga stanowiąca przedmiot niniejszej petycji 74/2005 – dotyczącej klasyfikacji 
sprawy bez rozpatrywania (por. załączniki 1 i 2), jako że jest ona badana przez 
Komisję Petycji;

2) Komisja we współpracy z władzami odpowiedzialnymi w hiszpańskiej jednostce ds. 
Eurydice (Ministerio de Educacion y Ciencia) oraz z europejską jednostką Eurydyce 
przystąpiła do ponownego rozpatrzenia szeregu różnych wniosków, które były kolejno 
przekazywane w różnej formie przez Krajową Platformę Zrzeszeń Nauczycieli 
Informatyki (la Plataforma Nacional de Asocianiones de Profesores de Informatica);
wyniki zostały przedstawione w załączniku 3; 

3) Wydanie z 2004 r. publikacji zatytułowanej „Kluczowe dane w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w europejskich szkołach” nie była i nie zostanie 
wznowiona. Zgodnie z programem pracy sieci Eurydice następna publikacja ukaże się 
w 2008 r.
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Załączniki do niniejszego komunikatu są dostępne na stronie e-Petition.


