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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0924/2005 mressqa minn Luis Herrero-Tejedor (Spanjol), f’isem tmien 
ġurnalisti Spanjoli, li fiha 700,000 firma, dwar ir-rifjut ta’ l-awtoritajiet reġjonali 
Katalani li jġeddu l-liċenzji tax-xandir ta’ l-Istazzjon tar-Radju COPE, fil-Katalonja

Petizzjoni 1004/2005 mressqa minn Miguel Bernad Remon (Spanjol), f’isem Mano 
Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, dwar in-nuqqas ta’ rispett lejn id-dritt tal-
libertà ta’ l-espressjoni u ta’ l-opinjoni mill-awtoritajiet Spanjoli bid-deċiżjoni li jagħlqu 
l-Istazzjon tar-Radju COPE fil-Katalonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Petizzjoni 0924/2005

Dak li ressaq il-petizzjoni, il-MPE Luis Herrero-Tejedor, f’isem tmien ġurnalisti Spanjoli, 
jipprotesta kontra l-awtoritajiet reġjonali Katalani li ma jridux iġeddu l-liċenzji tax-xandir ta’ 
l-Istazzjon tar-Radju COPE, fil-Katalonja (Tarragona, Manresa u Barċelona). Skond il-gvern 
lokali d-deċiżjoni hija ġġustifikata minħabba l-fatt li l-istazzjon tar-radju COPE jxandar 
programmi kontra l-Katalonja li jqanqlu l-mibegħda, il-vjolenza u l-firda. Dak li ressaq il-
petizzjoni jsostni li dawn l-akkużi huma foloz u huma r-riżultat ta’ kampanja mmexxija mill-
Partit Soċjalista biex iħammġilhom isimhom. Huwa qiegħed jitlob lill-PE biex iwettaq azzjoni 
biex ma jħallix li jsir ksur serju tad-dritt għal-libertà ta’ l-espressjoni mnaqqax fit-Trattati ta’ 
l-EU u fil-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali. Il-petizzjoni ġabret aktar minn 100 000 
firma.

Petizzjoni 1004/2005

Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, 
isostni li l-ħsieb ta’ l-awtoritajiet pubbliċi Spanjoli li jagħlqu l-Istazzjon tar-Radju COPE fil-
Katalonja jwassal għal ksur tad-dritt tal-libertà ta’ l-espressjoni u għal opinjoni ħielsa u jitlob
azzjoni immedjata mill-Parlament Ewropew. Dak li ressaq il-petizzjoni jinsisti li għadd ta’ 
dokumenti fundamentali, inkluża l-Kostituzzjoni Spanjola, it-Trattat Kostituzzjonali ta’ l-UE, 
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il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali u d-Dikjarazzjoni Universali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, inkisru meta 
ttieħdet d-deċiżjoni mill-Gvern lokali Katalan li jirrifjuta li jtawwal iż-żmien tal-liċenzja tax-
xandir ta’ COPE fil-Katalonja.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 0924/2005. Iddikjarata ammissibbli fl-15 ta’ Frar 2006. Tagħrif mitlub mill-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

Petizzjoni 1004/2005. Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Marzu 2006. Tagħrif mitlub mill-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Dawk li ffirmaw din il-petizzjoni jridu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-
deċiżjoni dwar liċenzja mill-awtorità responsabbli Katalana. Skond dawk li ffirmaw, il-
Generalitat tal-Katalonja “seraq” il-frekwenza FM mingħand l-istazzjon COPE. Huma jqisu
din id-deċiżjoni bħala attakk fuq id-drittijiet fundamentali, l-aktar kontra l-Artikolu 6 u 7 tat-
Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 
10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali.

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali u b’mod aktar preċiż għad-dritt għall-informazzjoni u l-
libertà ta’ l-espressjoni huwa mnaqqax fl-Artikolu 6 u 7 tat-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea u fl-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Anki jekk ta’ l-aħħar m’għandux saħħa 
legali, huwa referenza importanti għaliex l-UE stabbiliet lista sħiħa ta’ drittijiet fundamentali 
u jagħti ħjiel dwar it-twettiq tal-liġi Komunitarja Ewropea.

Mistoqsijiet irrelatati mal-kontenut ta’ deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ liċenzji 
individwali u d-drittijiet biex jintużaw il-frekwenzi tar-radju f’każ ta’ skarsezza ta’ riżorsi
jitħallew f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali.

Fil-fatt, id-Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni) tagħti lill-Istati Membri 
l-possibbiltà li jehmżu kundizzjonijiet speċifiċi mad-drittijiet ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju
għax-xandir ta’ materjal speċifiku jew servizzi awdjoviżivi speċifiċi.

Fl-aħħar, mistoqsijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ deċiżjonijiet speċifiċi ta’ awtorità 
regolatorja kompetenti nazzjonali għandhom ikunu segwiti fis-sistema kostituzzjonali ta’ dak 
l-Istat Membru jew inkella tintalab korrezzjoni mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.


