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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija ta’ Libertà Diġitali fil-Politika Barranija tal-UE
(2012/2094(INI))

il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
5 ta’ Lulju 2012 intitolata ‘Il-promozzjoni, il-ħarsien u t-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem 
fl-Internet’, li tirrikonoxxi l-importanza tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-moviment 
liberu tal-informazzjoni online,1

– wara li kkunsidra r-rapporti tar-Relatur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Frank La Rue, tas-
16 ta’ Mejju 2011 (A/HRC/17/27) u l-10 ta’ Awwissu 2011 (A/66/290) dwar il-
promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt tal-libertà ta’ opinjoni u l-espressjoni, li jisħqu fuq l-
applikabbiltà ta’ normi u standards tad-drittijiet internazzjonali tal-bniedem rigward id-
dritt tal-libertà tal-opinjoni u l-espressjoni fl-Internet, li jitqies bħala mezz ta’ 
komunikazzjoni, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tat-
28 ta’ Marzu 2008 (7/36) li tistabbilixxi l-mandat tar-Rapporteur Speċjali dwar il-
promozzjoni u l-ħarsien tad-dritt għal-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport tan-NU tas-16 ta’ Ġunju intitolat ‘Prinċipji Gwida tan-NU 
dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: l-implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti ‘Protezzjoni, Rispett, Rimedju’ (li jirrifletti x-xogħol tar-Rappreżentant Speċjali tan-
NU John Ruggie), 

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija, adottat mill-Kunsill fl-25 ta' Ġunju 2012,2

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2012 dwar ir-
Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Ġunju 2012 intitolata ‘Il-Ħarsien tal-
Infrastruttura Kritika ta' Informazzjoni. Kisbiet u l-passi li jmiss: lejn ċibersigurtà dinjija’4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ April 2012 intitolata ‘Suq uniku diġitali 
kompetittiv – il-Gvern elettroniku bħala xprun’5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni 

                                               
1 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
3 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0250.
4 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0237.
5 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0140.
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inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem1,

– wara li kkunsidra l-Baġit Ġenerali tal-2012 tad-29 ta’ Frar 2012, partikolarment is-sejħa 
għall-ħolqien tal-‘Fond tal-Unjoni Ewropea għal-Libertà tal-Internet fid-Dinja’ 2

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 mill-Kummissarju għall-
Aġenda Diġitali dwar ‘l-Istrateġija ta’ Mingħajr Skonnettjar’;

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2011 intitolata ‘Id-Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija 
fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ Aktar Effettiv’ (COM(2011)0886), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru2011 dwar l-internet miftuħ u 
n-newtralità tan-net fl-Ewropa3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 2011 intitolata 
‘Strateġija rinnovata tal-UE 2011-2014 għar-Responsabbiltà Soċjali 
Korporattiva’ (COM(2011)0681),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-25 ta' Lulju 2011 dwar strateġija effettiva tal-
materja prima għall-Ewropa4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Lulju 2011 dwar il-politiki esterni tal-UE 
favur id-demokratizzazzjoni5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Mejju 2011 
intitolata ‘Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni’ (COM(2011)0303), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar id-dimensjonijiet 
kulturali tal-azzjonijiet esterni tal-UE6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità 
soċjali tal-kumpanniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 2010 intitolata ‘Governanza tal-
Internet: il-passi li jmiss8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar l-Internet tal-Oġġetti9,

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0126.
2 ĠU L 56, 29.2.2012, p. 1
3 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2011)0511.
4 Testi adottati, P7_ TA(2011)0364.
5 Testi adottati, P7_ TA(2011)0334.
6 Testi adottati, P7_ TA(2011)0239.
7 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 101-111
8 ĠU C 236E, 12.8.2011, p. 33-40 
9 ĠU C 236E, 12.8.2011, p. 24-32
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Frar 2006 dwar il-klawsola tad-drittijiet 
tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-każijiet urġenti ta’ ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, li jqajmu tħassib rigward il-libertajiet diġitali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-
esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) tal-Kunsill Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-
dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 tat-
18 ta’ Jannar 2012 u li jintroduċi restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ ICTs u għodod ta’ 
monitoraġġ3, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) tal-Kunsill Nru 264/2012 tat-23 ta’ Marzu 2012 li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti 
entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran u li jintroduċi restrizzjonijiet fuq l-
esportazzjoni ta’ ICTs u għodod ta’ monitoraġġ4, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 3 u 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-istrumenti 
internazzjonali rilevanti kollha tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-Patt Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, 
Soċjali u Kulturali, 

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u n-negozjati li 
għaddejjin bħalissa dwar l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni, 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2012),

A. billi l-iżviluppi teknoloġiċi jiffaċilitaw lill-individwi fid-dinja kollha l-użu tat-teknoloġiji 

                                               
1 ĠU C 290E, 29.11.2006, p. 107-113
2 P7_TA(2011)0406.
3 ĠU L 16, 19.1.2012, p.1
4 ĠU L 86, 24.3.2012, p. 26.
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tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICTs) ġodda u l-konnessjoni mal-internet u 
b’hekk jippromwovu tibdiliet rivoluzzjonarji fis-soċjetajiet, il-funzjonament tad-
demokrazija, il-governanza, l-ekonomija, in-negozju, il-midja, l-iżvilupp u l-kummerċ;

B. billi l-aċċess għall-internet jiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni, l-espressjoni libera, il-
libertà tal-istampa, il-libertà ta’ għaqda u l-iżviluppi ekonomiċi, soċjali, politiki u 
kulturali; 

C. billi d-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu mħarsa u promossi mill-UE, kemm offline u 
wkoll online; 

D. billi l-inklużjoni, il-promozzjoni tal-ħiliet elettroniċi, u t-tnaqqis tad-distakki diġitali huma 
fatturi ewlenin li jisfruttaw il-potenzjal tal-internet u l-ICTs; 

E. billi l-ICTs jintużaw ukoll bħala strumenti ta’ ripressjoni permezz taċ-ċensura (tal-massa), 
għas-sorveljanza u għall-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-informazzjoni u l-individwi;

F. billi, fil-maġġorparti tal-każijiet, il-kuntest li fih jintużaw it-teknoloġiji jiddetermina l-
impatt li jista’ jkollhom biex imexxu żviluppi pożittivi jew li jkollhom minflok impatt ta’ 
ripressjoni; 

G. billi l-internet iffjorixxa u żviluppa b’mod organiku bħala pjattaforma b’valur pubbliku 
kbir; 

H. billi n-natura globali u bla fruntieri tal-internet teħtieġ forom ġodda ta’ koperazzjoni 
internazzjonali u ta’ governanza ma’ diversi partijiet interessati; 

I. billi n-newtralità tan-net hija prinċipju essenzjali għal internet miftuħ, filwaqt li tiżgura l-
kompetizzjoni u t-trasparenza; 

J. billi kemm is-sigurtà diġitali u wkoll il-libertà diġitali huma essenzjali u ma jistgħux 
jissostitwixxu lil xulxin; 

K. billi l-UE tmexxi biss billi tagħti eżempju dwar il-libertajiet diġitali meta dawn jiġu 
salvagwardjati fl-UE; 

Id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp

1. Jirrikonoxxi li l-aċċess mhux iċċensurat għall-internet, it-telefowns ċellulari u l-ICTs 
kellhom impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, filwaqt li 
eżerċitaw effett abilitanti, billi espandew l-ambitu tal-libertà tal-espressjoni, l-aċċess għal 
informazzjoni, id-dritt għall-privatezza u l-libertà ta’ għaqda fid-dinja kollha;

2. Jirrikonoxxi l-potenzjal abilitanti, ta’ ħolqien u ta’ katalizzatur tal-internet u tal-ICTs 
għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali, xjentifiku, kulturali u politiku, filwaqt li dawn 
jikkontribwixxu għall-umanità b’mod ġenerali; 

3. Jenfasizza li r-ripressjoni u l-kontroll taċ-ċittadini u n-negozji jinvolvu komponent 
teknoloġiku li dejjem qed jiżdied, permezz tal-imblukkar tal-kontenut u l-monitoraġġ u l-
identifikazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ġurnalisti, l-attivisti u d-
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dissidenti, kif ukoll permezz tal-kriminalizzazzjoni tal-espressjoni leġittima online u l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni restrittiva li tiġġustifika tali miżuri; 

4. Jenfasizza li l-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertajiet diġitali għandhom jiġu integrati u 
rieżaminati kull sena biex jassiguraw responsabbiltà u kontinwità fl-azzjonijiet esterni 
kollha tal-UE, il-politiki u l-istrumenti ta’ finanzjament u għajnuna;

5. Jerġa’ jafferma li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-
internet bħala parti mill-kriterji ta’ Kopenħagen; 

6. Jinkoraġġixxi r-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem biex isemmi l-
libertajiet diġitali u ‘l-Istrateġija ta’ Mingħajr Skonnettjar’ fost il-prijoritajiet ewlenin 
tiegħu;

7. Jenfasizza li l-politiki effettivi tal-iżvilupp tal-UE jirrikjedu l-integrazzjoni tal-ICTs u t-
tnaqqis tad-distakk diġitali, billi jipprovdu infrastrutturi teknoloġiċi bażiċi u jiffaċilitaw l-
aċċess għall-għarfien u l-informazzjoni;

8. Iqis li l-ICTs jiffaċilitaw it-trasparenza u l-governanza tajba, il-litteriżmu, l-edukazzjoni, 
il-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva, il-monitoraġġ effettiv tal-elezzjonijiet u l-
għajnuna f’każ ta’ diżastru f’żoni rimoti jew f’soċjetaijiet rurali;

9. Jenfasizza li l-programmi għall-iżvilupp u ta’ għajnuna tal-UE għandhom jinkludu l-
libertajiet diġitali, primarjament f’soċjetajiet li għaddejjin minn tranżizzjonijiet 
postkonflittwali jew politiċi; jemmen li l-esperti regolatorji tal-UE huma interlokuturi 
essenzjali għall-finijiet tat-taħriġ tal-kontrapartijiet u biex id-drittjiet u l-prinċipji bażiċi 
jiġu inklużi fir-regolamenti u fil-leġiżlazzjoni l-ġdida (tal-midja); 

10. Jenfasizza li l-ġbir diġitali tal-evidenza u t-tixrid ta’ immaġnijiet ta’ ksur tad-drittjiet tal-
bniedem jistgħu jikkontribwixxu għall-ġlieda globali kontra l-impunità; iqis li jeħtieġ l-
għajnuna biex il-materjali jsiru ammissibbli skont il-liġi internazzjonali (kriminali) bħala 
prova għall-proċeduri tal-qorti;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi assigurat li materjali tal-art rari użati fil-produzzjoni tal-ICTs 
jinkisbu f’kundizzjonijiet li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, tax-xogħol u ambjentali; 

Kummerċ

12. Jiddeplora l-użu ta’ teknoloġiji u servizzi magħmula fl-UE f’pajjiżi terzi li jikser id-
drittijiet tal-bniedem permezz taċ-ċensura tal-informazzjoni, il-monitoraġġ tal-massa, is-
sorveljanza, il-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni taċ-ċittadini u l-attivitajiet tagħhom fin-
networks tat-telefonija (mobbli) u fl-internet;

13. Jilqa’ l-projbizzjoni tal-esportazzjoni ta’ teknoloġiji u servizzi tar-ripressjoni fis-Sirja u l-
Iran; jemmen li din il-projbizzjoni għandha ssir preċedent għal miżuri restrittivi strutturali, 
bħal dispożizzjoni li tkopri kollox fl-UE kollha jew ‘listi speċifiċi skont il-pajjiż’ fil-qafas 
regolatorju b’użu doppju;

14. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ kontrolli aktar stretti fil-katina tal-forniment u l-iskemi korporattivi 
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ta’ responsabilità li jikkonċernaw il-kummerċ tal-prodotti (minn tagħmir sa apparat 
mobbli) u tas-servizzi li jistgħu jintużaw biex irażżnu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertà 
diġitali; 

15. Jikkunsidra l-prodotti u s-servizzi teknoloġiċi tal-imblukkar immirat, is-sorveljanza, il-
monitoraġġ u l-interċettazzjoni bħala beni ta' 'użu uniku' li l-esportazzjoni tagħhom 
għandha tkun soġġetta għal approvazzjoni ex-ante; 

16. Jenfasizza li s-sanzjonijiet tal-UE fuq it-teknoloġiji fil-livell tal-Unjoni għandhom ikunu 
sorveljati sabiex jiġi assigurat li l-Istati Membri jikkonformaw magħhom bl-istess mod u 
jinżammu l-istess kundizzjonijiet; 

17. Jemmen li l-kumpaniji għandhom jagħmlu valutazzjonijiet tal-impatt dwar id-drittijiet tal-
bniedem fuq l-ICTs, billi jibdew fil-fażi tar-R&Ż, u jiżguraw in-nuqqas ta’ kompliċità fil-
ksur possibbli tad-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi n-negozji tal-UE b’firxa wiesgħa ta’ informazzjoni u 
gwida, fuq il-bażi tal-‘Prinċipji ta’ Ruggie’ tan-NU, sabiex jassiguraw li jkunu jistgħu jiġu 
sodisfatti l-interessi kummerċjali u r-responsabilità korporattiva soċjali; 

19. Jenfasizza l-ħtieġa li jikkunsidra l-effett tat-twaqqif ta' standards teknoloġiċi għall-ICT u 
prodotti u servizzi tat-telekom tal-UE, fejn tali prodotti u servizzi jiġu esportati għal 
pajjiżi terzi fejn kunċetti bħall-‘interċettazzjoni legali’ għandhom implikazzjonijiet 
differenti, pereżempju fejn l-istat tad-dritt ma jeżistix;

20. Jirrikonoxxi li l-internet sar spazju pubbliku kif ukoll suq fejn il-fluss ħieles ta’ 
informazzjoni u l-aċċess għall-ICTs huma indispensabbli għalih;

21. Jitlob għall-inklużjoni tal-klawsoli tal-kundizzjonalità fil-ftehimiet tal-kummerċ ħieles tal-
UE, filwaqt li jiġu stipulati salvagwardji trasparenti li jippreżervaw l-aċċess mingħajr 
restrizzjonijiet għall-Internet u jiżguraw il-fluss liberu ta’ informazzjoni; 

22. Jistieden lill-UE tisfida u timminimizza l-impatt extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiż 
terz fuq iċ-ċittadini u n-negozji tal-UE online; 

23. Iqis li l-aċċess ristrett tan-negozji u tal-konsumaturi online tal-UE għas-swieq (diġitali) 
permezz ta’ ċensura tal-massa f’pajjiżi terzi jikkostitwixxi miżuri protezzjonisti u ostakli 
għall-kummerċ; 

24. Jitlob lill-UE timmira biex tagħmel ħilitha biex tassigura li r-regolazzjoni tal-internet u l-
ICTs tinżamm f’livell minimu;

25. Jitlob l-inklużjoni ta’ teknoloġiji ta’ ripressjoni mmirati fil-Ftehim Wassenaar;

Il-governanza tal-internet

26. Iqis li t-teħid ta’ deċiżjonijiet li jkun trasparenti u kollaborattiv huwa essenzjali biex 
jassigura r-rispett lejn in-natura miftuħa u parteċipatorja tal-internet; jemmen li l-UE 
għandu jkollha rwol ewlieni fl-iżvilupp tar-regoli bażiċi tal-libertà diġitali, inkluż fil-
mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim, filwaqt li tqis ukoll il-ġurisdizzjonijiet 
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konflittwali; 

27. Iqis li fil-preżent, l-internet huwa relattivament nieqes mir-regolamenti u qed jitmexxa 
b’approċċ li jinkludi ħafna partijiet interessati (‘multi-stakeholder’); jenfasizza l-ħtieġa li 
l-UE tassigura li l-mudell b’ħafna partijiet interessati jkun inklussiv u li n-negozji żgħar, 
kif ukoll l-atturi tas-soċjetà ċivili u l-utenti ma jiġux maħkuma minn ftit negozji kbar u 
parteċipanti tal-gvern;

28. Jenfasizza l-importanza ta’ strateġija ġenerali tal-UE għall-governanza fl-internet, kif 
ukoll għal kwestjonijiet relatati mar-regolamenti tat-telekom, li titmexxa 
internazzjonalment permezz tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekom, fejn l-Istati Membri 
tal-UE kollha jkollhom vot wieħed; 

29. Huwa mħasseb dwar il-proposti tal-koalizzjonijiet tal-gvernijiet u tan-negozji li jippruvaw 
jintroduċu sorveljanza regolatorja u żieda fil-kontroll governattiv u privat fuq l-internet u 
fuq l-operazzjonijiet tat-telekom;

30. Ifakkar li l-Internet, il-konnessjoni u l-ħżin tad-data u l-ICTs huma partijiet essenzjali 
mill-infrastruttura kritika tal-UE; 

31. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi qafas regolatorju ġdid għall-kummerċ elettroniku, kif 
ukoll aġġornament tad-Direttiva dwar l-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, li 
jistgħu jibbilanċjaw il-ħtieġa għar-riforma dwar id-drittijiet tal-awtur u l-ħtieġa li jiġu 
protetti d-drittijiet fundamentali online u li jiġi ppreservat l-internet miftuħ u li jista’ jservi 
bħala bażi għad-dispożizzjonijiet tal-IPR u l-impenji fl-FTAs tal-futur; 

Strateġija tal-libertà diġitali

32. Jirrikonoxxi li d-drittijiet tal-bniedem għandhom ukoll jiġu protetti online, u jemmen li l-
ICTs għandhom jiġu integrati fil-programmi kollha tal-UE biex imexxu dan l-isforz;

33. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jirrikonoxxu b’mod inekwivoku l-libertajiet 
diġitali bħala drittijiet fundamentali u bħala prerekwiżiti indispenabbli għat-tgawdija tad-
drittijiet universali tal-bniedem bħal-libertà tal-espressjoni, il-libertà ta’ għaqda u l-aċċess 
għall-informazzjoni u jiżguraw it-trasparenza u r-responsabilità fil-ħajja pubblika; 

34. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jappoġġaw, jagħtu t-taħriġ u s-setgħa lid-difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivisti tas-soċjetà ċivili u l-ġurnalisti indipendenti u 
jassiguraw is-sigurtà u l-libertà online tagħhom, u biex jaffermaw id-drittijiet 
fundamentali għall-espressjoni libera, il-libertà ta’ għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni 
online; 

35. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill jaġġornaw il-bażi tal-għarfien intern tagħhom tal-ICT; 

36. Jitlob appoġġ politiku u diplomatiku għal-libertajiet diġitali fil-pajjiżi reċipjenti tal-
għajnuna tal-UE, minbarra l-programmi ta’ assistenza; 

37. Iqis li l-gvernijiet li jillimitaw il-libertajiet diġitali m’għandhomx jibqgħu eliġibbli għall-
għajnuna tal-UE, filwaqt li dawk li jirċievu l-għajnuna mill-UE għandhom jiġu rikjesti 
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jużaw l-ICTs sabiex iżidu t-trasparenza u r-responsabilità; 

38. Iħeġġeġ lill-Kunsill u l-Kummissjoni jinkludu fin-negozjati tal-adeżjoni d-djalogi dwar id-
drittijiet tal-bniedem, in-negozjati dwar il-kummerċ u l-forom kollha ta’ kuntatt relatat 
mad-drittijiet tal-bniedem, il-klawsoli tal-kundizzjonalità li jistipulaw il-ħtieġa li jiġi 
rispettat u ppreservat l-aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-internet, il-libertajiet diġitali 
u d-drittijiet tal-bniedem online; 

39. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill jippromwovu u jippreservaw standards għoljin ta’ 
libertà diġitali fl-UE, partikolarment billi jikkodifikaw il-prinċipju tan-newtralità tan-net 
f’regolamenti adegwati, sabiex isaħħu l-kredibilità rigward il-promozzjoni u d-difiża tal-
libertajiet diġitali madwar id-dinja; 

40. Iqis li l-ħolqien ta’ sinerġija tal-politiki tal-UE dwar il-kummerċ, is-sigurtà u l-politika 
barranija u l-allinjament tal-valuri u l-interessi tagħhom huma indispensabbli biex l-
Unjoni tkabbar il-poter ekonomiku tagħha u taġixxi bħala attur globali fid-difiża tal-
libertajiet diġitali; 

41. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lis-SEAE.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Libertà Diġitali fl-Azzjonijiet Esterni tal-UE

L-internet u t-teknoloġiji l-ġodda għandhom rwol esponenzjalment importanti fil-ħajja tal-
Ewropej u taċ-ċittadini f’kull pajjiż. Fil-livell globali, it-teknoloġiji qed ibiddlu s-soċjetajiet, 
il-funzjonament tad-demokraziji, l-ekonomiji, in-negozji, il-midja tagħna, l-istrateġiji tal-
iżvilupp, it-tħassib dwar is-sigurtà u d-difiża u l-kwestjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem. Dan 
qed iħarbat il-monopolji tal-informazzjoni u tas-setgħa li għal żmien twil ma ġewx 
ikkontestati.

Bosta Stati Membri tal-UE identifikaw l-aċċess għall-internet bħala dritt fundamentali, u l-
Kummissjoni Ewropea taqbel li l-libertajiet diġitali huma parti mill-kriterji ta’ Kopenħagen. 
F’dinja li tinsab konnessa globalment, l-UE għandu jkollha strateġija li tirregola t-teknoloġiji 
l-ġodda fl-azzjonijiet esterni tagħha. F’diversi oqsma f’din id-dinja diġitali, huwa essenzjali li 
l-UE taġixxi bħala attur globali u żżid ir-rilevanza ekonomika u politika tagħha. Għalkemm 
ir-regolazzjoni żejda tista’ tkun aktar ta’ dannu milli ta’ ġid għall-potenzjal ta’ internet miftuħ, 
ir-regoli għandhom jiġu aġġornati f’ċerti oqsma biex jaqblu mal-impatt revoluzzjonarju tal-
iżviluppi teknoloġiċi u biex ikun hemm kontroll demokratiku adegwat.

Din id-dikjarazzjoni spjegatorja tappoġġa l-abbozz tal-ewwel Strateġija ta’ Libertà Diġitali 
tal-UE fl-Azzjonijiet Esterni tagħha.  Id-dokument ta’ diskussjoni ġie kondiviż bejn il-
Membri tal-Parlament Ewropew u tqiegħed online biex jistieden diversi partijiet interessati 
jipprovdu input permezz ta’ għajnuna minn sorsi varji (crowd-sourcing). L-input provdut 
minn diversi persuni, l-NGOs, il-gvernijiet u n-negozji għen biex jinħoloq l-ewwel abbozz 
b’mod li jkun aktar komprensiv. Ir-Rapporteur tinsab grata lejn min qatta’ ħin u enerġija fuq 
kull waħda minn dawn il-kontributi.

Is-Sigurtà u l-Ħelsien

It-teknoloġiji l-ġodda jisfidaw il-mod li bih il-gvernijiet iwettqu x-xogħlijiet prinċipali 
tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, id-difiża u s-sigurtà huma f’idejn il-gvern; madankollu, dawn 
qed jiddependu dejjem aktar fuq l-atturi privati. Dan jirrikjedi forom ġodda ta’ koperazzjoni u 
l-qsim tar-responsabilitajiet. Minħabba l-importanza tal-iżvilupp dettaljat tad-dettalji tas-
sigurtà ċibernetika u diġitali, l-abbozz tar-rapport tar-Rapporteur Kelam fil-Kumitat SEDE 
jiffoka fuq is-sigurtà. Dan ir-rapport jissuġġerixxi strateġija li tirregola d-drittijiet tal-
bniedem, l-iżvilupp, it-tkabbir, il-governanza tal-internet, il-kummerċ, il-kultura u l-isforzi 
diplomatiċi tal-UE.
Il-libertà u s-sigurtà għandhom bżonn xulxin u ma jistgħux jissostitwixxu lil xulxin. Il-
Parlament Ewropew għandu jiżgura li ma jkunx hemm logħba strettament kompetittiva bejn 
it-tnejn, speċjalment rigward il-kwestjonijiet diġitali u ċibernetiċi. Minħabba l-politika 
komuni tas-sigurtà u d-difiża tal-UE, kif ukoll l-interessi ekonomiċi tagħha, għandna mmexxu 
globalment billi niżguraw is-sigurtà u l-libertà diġitali.

Id-drittijiet tal-bniedem
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Jekk nagħtu ħarsa ħafifa lejn xi avvenimenti fid-dinja, nistgħu naraw li l-ġlieda għad-drittijiet 
tal-bniedem qed issir online. Il-ħabsijiet jinsabu dejjem aktar popolati b’dissidenti 
kkonfrontati mill-komunikazzjonijiet tagħhom stess fl-internet u mobbli, li jiġu kompromessi 
mill-awtoritajiet. L-Iran qed ikompli jibni ħajt elettroniku, li eventwalment se jaqta’ lill-
Iranjani mill-World Wide Web permezz tal-ħolqien ta’ ‘Halal internet’. Iċ-Ċina, bl-istess 
mod, qed taqta’ liċ-ċittadini mill-internet miftuħ permezz ta’ firewall elettroniku kbir. Iċ-
ċensura tal-massa tikser id-drittijiet taċ-ċittadini u tillimita l-opportunitajiet tan-negozju. Qed 
jitħejjew pjanijiet biex il-blogging anonimu fiċ-Ċina jsir illegali. Il-gvern passat ta’ Ben Ali 
fit-Tuneżija u r-reġim ta’ Al Assad fis-Sirja huma magħrufa tajjeb għall-użu soffistikat 
tagħhom tat-teknoloġiji kontra ċ-ċittadini. L-Armata Elettronika Sirjana qed tkun suġġetta 
għal sanzjonijiet ad hoc tal-UE.

Ġeneralment, il-ġlieda għall-kontroll u l-poter minn reġimi awtoritarji qed tinvolvi komponent 
dejjem akbar tal-ICT. Il-promozzjoni u d-difiża tad-drittijiet tal-bniedem tfisser li n-nies ikunu 
jistgħu jevitaw iċ-ċensura tal-massa jew jevitaw l-attakki ċibernetiċi mill-gvernijiet tagħhom 
stess. Filwaqt li jħarrġu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u d-dissidenti 
għandhom itejbu s-sikurezza online tagħhom u joħolqu sett ġdid ta’ sensitivitajiet u 
dipendenza potenzjalment perikoluża fuq l-eżattezza u l-kwalità tal-gwida. Din ir-
responsabilità m’għandhiex tkun sottovalutata u għandha tiġi riflessa fil-modi u fil-mezzi li 
nużaw biex ngħinu lin-nies jassiguraw il-libertà u s-sigurtà tagħhom online. Id-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem ħaqqhom l-appoġġ tal-UE u f’kull każ, m’għandhomx jiġu attakkati bi 
strumenti u teknoloġiji li ġew żviluppati u esportati mill-UE.

Il-kummerċ u l-esportazzjonijiet

Minbarra r-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet ad hoc u s-sanzjonijiet fuq il-kummerċ dwar 
strumenti intrusivi ta’ monitoraġġ, il-ħajja reali li tinsab f’konnessjoni diġitali u globali titlob 
li jkun hemm sensibilizzazzjoni u responsabilità f’boardrooms korporattivi Ewropej. Din 
teħtieġ ukoll restrizzjonijiet komprensivi u permanenti fuq l-esportazzjoni biex tillimita l-
potenzjal dannuż ta’ sistemi ta’ teknoloġija sofistikati u b’mira speċifika. It-teknoloġiji, l-
istrumenti jew is-servizzi li huma mfassla apposta għal ksur immirat tad-drittijiet tal-bniedem 
b’mod assolut m’għandhomx jiġu permessi fis-swieq Ewropej. Dawn is-sistemi għandhom 
jiġu kategorizzati bħala teknoloġiji b’użu uniku u l-impatt tagħhom huwa l-istess bħal dak ta’ 
strumenti pprojbiti li jintużaw għat-tortura jew (partijiet ta’) armi tal-qerda tal-massa.

Filwaqt li l-projbizzjonijiet riċenti fuq l-esportazzjoni tal-UE ta’ ċerti elementi tat-teknoloġiji 
lejn is-Sirja u l-Iran huma pass inizjali importanti, huma qed jiriskjaw li jsiru realtà li tinsab 
biss fuq il-karti, filwaqt li qed jheddu l-kredibilità u s-sikurezza taċ-ċittadini li jaħsbu li 
jistgħu joqogħdu fuq l-isforzi u l-wegħdiet tal-UE. Minflok ma tħalli l-infurzar f’idejn l-Istati 
Membri differenti, il-Kummissjoni Ewropea għandu jkollha s-setgħat u l-istrumenti biex 
tissorvelja l-implimentazzjoni xierqa ta’ dawn ir-restrizzjonijiet. It-trasparenza u r-
responsabilità huma meħtieġa f’dan il-qasam, b’mod simili li jixbah lil dak tal-verifika tal-
kwalità tal-ikel u tal-mediċina jew ta’ armi konvenzjonali. Dan jirrikjedi politiki ġodda bħal 
rekwiżiti għal żvelar mhux finanzjarju u standards aġġornati ta’ rappurtar.

Addizzjonalment, il-Kummissjoni Ewropea għandha tgħin lill-kumpaniji li jinsabu f’dubju 
dwar jekk għandhomx japplikaw għal liċenzja tal-esportazzjoni, billi tipprovdilhom 
informazzjoni f’ħin reali dwar il-legalità jew l-effetti potenzjalment dannużi tal-kummerċ. L-
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istess japplika għal kumpaniji (bbażati) fl-UE li jidħlu f’relazzjonijiet kontraenti ma’ 
gvernijiet ta’ pajjiżi terzi biex jakkwistaw il-liċenzji tat-tħaddim, jinnegozjaw il-klawżoli ta’ 
sospensjoni jew billi jaċċettaw l-involviment pubbliku fl-operazzjonijiet kummerċjali jew l-
użu pubbliku tan-networks u s-servizzi tagħhom. Dan jista’ jisforza lil dawn in-negozji jsiru 
kompliċi ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk, l-UE għandha tagħmel il-konklużjoni 
ta’ ftehimiet ġodda ta’ kummerċ ħieles dipendenti fuq l-ippreservar tal-internet miftuħ, jew 
tipprovdi appoġġ politiku (pubbliku) ad hoc f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

Il-kambjament fil-bilanċ tas-setgħat globali u l-emerġenza ta’ ekonomija globali jfisser sfidi 
għall-valuri tal-UE billi n-negozji li joperaw barra mill-pajjiż qed isiru iktar spissi u jeħtieġu 
sforzi konġunti mal-leġiżlaturi Ewropej u l-atturi tas-soċjetà ċivili.

L-Iżvilupp

L-UE għandha tagħmel il-politiki għall-iżvilupp tagħha aktar effiċjenti u effikaċi billi tinvolvi 
l-ICTs. L-UE tista’ tgħin biex tnaqqas id-distakk diġitali; billi tibni u tistalla infrastrutturi 
bażiċi tal-ICT u billi tipprovdi aċċess għall-għarfien u l-informazzjoni. L-UE tista’ tiffaċilita 
l-edukazzjoni (online) f’żoni rimoti billi tiżviluppa u tipprovdi “tablets” li ma jiswewx ħafna 
flus u b’konnessjoni mingħajr fili, li tippermetti l-ġenituri jħallu t-tfal jattendu l-iskola. 
Għandhom jitwaqqfu telefown ta’ emerġenza u konnessjonijiet tal-internet ad hoc fl-ewwel 
sigħat kritiċi wara diżastri naturali jew waqt kriżi umanitarja. L-ICTs huma wkoll essenzjali 
għall-monitoraġġ effettiv tal-elezzjoni (miċ-ċittadini).

Il-programmi għall-iżvilupp għandhom, għalhekk, jinkludu l-protezzjoni tal-libertajiet diġitali 
b’mod strutturali, partikolarment billi jispiraw dawn l-ideat minn kmieni fit-tranżizzjonijiet 
postkonflittwali jew politiċi. Ir-regolaturi tal-UE jew l-esperti regolatorji għandhom jinvolvu 
ruħhom mal-kontrapartijiet tagħhom. L-integrazzjoni tal-prinċipji tad-drittijiet bażiċi fil-
leġiżlazzjoni ġdida (tal-midja) hija salvagwardja essenzjali u għandha tipprevjeni li tiġi 
inkluża dispożizzjoni fil-liġijiet, bħal dik li tagħmel il-kriptaġġ illegali, kif qed isir fil-preżent 
fl-Eġittu. Dawn il-liġijiet jista’ jkollhom effetti mhux intenzjonati fuq id-drittijiet tal-bniedem 
li l-gvernijiet ġodda jew eletti (għall-ewwel darba) mhumiex neċessarjament konxji dwarhom.

L-internet u partikolarment il-midja soċjali jiffaċilitaw ukoll lill-gvernijiet biex jimpenjaw 
ruħhom f’diplomazija diretta u jippermettu aktar kuntatt bejn in-nies fid-dinja kollha. Id-
dibattiti miftuħa dwar l-ideat jistgħu jirrifjutaw l-estremiżmu u jtejbu l-involviment u l-ftehim 
interkulturali. Il-Parlament Ewropew għandu jimpenja ruħu biex jinkludi t-teknoloġiji l-ġodda 
fil-ħidma tad-delegazzjonijiet tiegħu ma’ Parlamenti oħra madwar id-dinja, u se jissorvelja l-
progress magħmul u l-miżuri konkreti meħuda biex titfassal strateġija tal-UE dwar il-libertà 
diġitali fir-relazzjonijiet esterni tagħha. Il-valutazzjoni proposta fir-rapporti annwali għandha 
tiżgura r-responsabilità u l-kontinwità.

Il-kredibilità

L-UE ma tistax tippromwovi u tipproteġi l-libertajiet diġitali fid-dinja b’mod kredibbli jekk 
dawn ma jiġux salvagwardjati f’darha stess. Għalkemm ir-restrizzjonijiet għal-libertà online 
huma kultant formalment legali, hemm ukoll l-impatt ġenerali fuq il-kredibilità tagħna u l-
fehim morali tad-dinja. B’mod aktar urġenti, l-istess strumenti u teknoloġiji li jistgħu jużaw il-
gvernijiet u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tagħna biex jinterċettaw (legalment) it-traffiku 
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mobbli jew tal-internet, jista’ jkollhom impatt fundamentalment differenti fuq iċ-ċittadini fis-
soċjetajiet fejn l-istat tad-dritt huwa nieqes jew fejn ma teżisti l-ebda diviżjoni tas-setgħat.

Fil-preżent, il-Kummissjoni Ewropea qed tiżviluppa sett ta’ linji gwida għad-drittijiet tal-
bniedem (u wkoll responsabilità soċjali korporattiva aktar wiesa’) għas-settur tal-ICT, fuq il-
bażi tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem (il-prinċipji ta’ 
Ruggie). Filwaqt li dawn il-linji gwida mhux se jorbtu l-kumpaniji Ewropej legalment, huma 
jistgħu ikunu qafas utli għal kumpaniji ICT biex jintegraw it-tħassib dwar id-drittijiet tal-
bniedem u jwettqu l-valutazzjonijiet tal-impatt, anki fil-fażi tar-R&Ż jew waqt l-applikazzjoni 
għal privattivi. Dawn il-linji gwida jistgħu jikkontribwixu għal kundizzjonijiet indaqs fis-suq 
intern tal-UE.

IL-governanza tal-Internet

L-internet qed jitmexxa b’ approċċ li jinkludi ħafna partijiet interessati (l-hekk maħruf 
“multistakeholder approach”), li oriġinarjament ġie żviluppat f’network ta’ atturi pubbliċi u 
privati. Dan l-approċċ assigura l-ftuħ tal-internet, li huwa katalizzatur għal diversi benefiċċji 
soċjetali. Il-mudell li jinkludi ħafna partijiet interessati (“multi-stakeholder”) jista’ jiffunzjona 
b’mod xieraq meta jkun inklussiv sabiex in-negozji żgħar, l-utenti u l-konsumaturi jkunu 
jistgħu jipparteċipaw.

Fil-preżent, hemm żewġ affarijiet li qed jheddu s-sistema ta’ governanza. Il-pajjiżi żviluppati 
qed jabbozzaw leġiżlazzjoni fil-magħluq, filwaqt li hemm ftit wisq partijiet korporattivi 
interessati li huma involuti fil-proċedimenti. Sadanittant, l-impatt tal-liġijiet proposti jaffettwa 
l-infrastruttura tal-internet innifisha. Il-maġġorparti tan-nies mhumiex konxji tal-fatt li l-
koalizzjonijiet tal-ekonomiji emerġenti qed jgħaqqdu l-forzi tagħhom biex jintroduċu qafas 
regolatorju globali għall-internet, inkluż li jżidu l-kontroll tal-istat u jistabbilixxu korp 
regolatorju tan-NU. Bdiet era ġdida ta’ politika tal-internet globali.

Filwaqt li l-UE huwa s-suq l-aktar sinifikanti tad-dinja, diversi kumpaniji tal-internet huma 
bbażati fl-Istati Uniti, li jobbliga ċ-ċittadini Ewropej jaċċettaw il-kundizzjonijiet tal-utenti tal-
Istati Uniti. Peress li bosta servizzi online huma bbażati fl-Istati Uniti, l-utenti tal-internet fid-
dinja kollha spiss jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Uniti meta jużaw dawn is-servizzi. Dan 
l-impatt extraterritorjali tal-liġijiet tal-Istati Uniti m’għandux jillimita l-abilità tal-UE li 
tiddefendi d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Il-leġiżlaturi jridu jifhmu li f’dinja konnessa 
globalment, il-parametri dinjija tal-leġiżlazzjoni qed jinbidlu l-ħin kollu u l-kunċetti 
tradizzjonali tal-ġurisdizzjonijiet spiss ma jaqblux mal-emisfera diġitali globali tagħna. Dan, 
madankollu, ma jipprekludix il-possibilità ta’ mekkaniżmi effiċjenti għar-riżoluzzjoni tat-
tilwim jew tal-indirizzar ta’ ġurisdizzjoni kunflittwali.

Strateġija tal-Libertà Diġitali

Il-libertajiet diġitali tagħna huma drittijiet essenzjali u huma indispensabbli għad-drittijiet tal-
bniedem tradizzjonali bħal-libertà tal-espressjoni u l-libertà ta’ għaqda, u wkoll biex 
jassiguraw it-trasparenza u r-responsabilità fil-ħajja pubblika. Aħna lkoll naraw l-impatt tal-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li jista’ jiġi dokumentat u maqsum ma’ ħaddieħor bl-għajnuna 
tat-telefowns ċellulari. L-UE għandha tieħu rwol ta’ tmexxija fil-promozzjoni u l-protezzjoni 
globali tal-libertajiet diġitali. Minbarra li hi l-akbar blokka kummerċjali tad-dinja, l-UE hija 
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wkoll komunità ta’ valuri u dan għandu wkoll ikun il-qofol tal-azzjonijiet esterni kollha 
tagħna.

Huwa biss permezz tas-sinerġizzazzjoni tal-politiki tal-kummerċ, tas-sigurtà u barranin tagħna 
u billi nallinjaw il-valuri u l-interessi tagħna li l-UE tkun tista’ tkabbar is-setgħa tagħha u 
taġixxi bħala attur globali. Peress li t-teknoloġija qed tiżviluppa b’mod daqshekk rapidu, 
jeħtieġ li titjieb il-kollaborazzjoni bejn il-politikanti, in-negozji u s-soċjetà ċivili. Dan il-bilanċ 
kontinwu jista’ jaqdi bl-aħjar mod sabiex ikun hemm internet globali miftuħ, għall-benefiċċju 
ta’ kulħadd.


