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Il-GOVERNANZA TAL-INTERNET

Jekk nixtiequ niġbru fil-qosor il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hekk kif jirriżulta mill-
Komunikazzjoni tagħha tax-xahar ta’ Ġunju 2009, ngħidu li fiha hemm: 
a) impenn ċar lejn dak li espressivament issejjaħ it-“tmexxija mis-settur privat”; 
b) tħassib dwar l-istruttura li ma tantx hi rappreżentattiva tal-ICANN; 
c) tħassib ċar dwar il-kontroll skars li l-komunità internazzjonali, inkluża l-UE, teżerċita fuq 
il-funzjonament tal-ICANN. 

Min-naħa l-waħda, il-Kummissjoni tipproponi riforma interna tal-ICANN li twassal għal 
“responsabilità u trasparenza sħiħa”; mill-oħra, li l-“arranġamenti attwali għall-kontroll 
unilaterali fir-rigward tal-ICANN jeħtieġ li jkunu sostitwiti minn mekkaniżmu alternattiv 
sabiex jiġi żgurat li l-ICANN ikollu responsabilità multilaterali”. 

Ta’ min ifakkar fil-qosor ħafna li l-“Korporazzjoni tal-Internet għal Ismijiet u Numri 
Assenjati” (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) hija 
korporazzjoni li ma toperax għal skop ta’ qligħ u li hija soġġetta għal-liġi ta’ Kalifornja u 
minħabba dan ma jiqfux jitfaċċaw problemi legali. F’dan il-kuntest, l-Internet jidher bħala 
netwerk ta’ netwerks internazzjonali li ma japparteni lill-ebda nazzjon, individwu jew 
korporazzjoni partikolari u għaldaqstant jimpenja ruħu li jissodisfa l-interessi globali, 
mingħajr ma jikkunsidra l-fruntieri bejn il-gvernijiet. 

Din il-figura tant singulari, maħsuba biex timmaniġġja dinja ġdida u kumplessa, 
inevitabbilment tqajjem kontroversji bejn is-suġġetti involuti li, f’dan il-każ, jinsabu mxerrdin 
fil-komunità kollha kemm hi.  Hemm kemm trid opinjonijiet dwar l-ICANN u l-irwol tagħha: 
persuni li jiddefenduha u persuni li jikkritikawha u fost dawn tal-aħħar hemm dawk li jsostnu 
li d-dmirijiet tagħha għandhom jiġu trasferiti lil organizzazzjoni internazzjonali, imwaqqfa ad 
hoc u li tinsab sew fil-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti. Teżisti idea li hija stabbilita sew, b’mod 
speċjali jekk wieħed jibda billi jikkunsidra s-“Sistema tal-ismijiet tad-domains” bħala “ġid 
komuni”, kunċett li huwa magħruf tajjeb ħafna fil-liġi internazzjonali: dan huwa mezz li 
mhuwiex sottomess għas-sovranità nazzjonali u li jintuża mill-komunità internazzjonali billi 
din tieħu interess eċċezzjonali fih. 

Fis-samits ta’ Ġinevra u Tunis tas-“Samit Dinji dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni” (“World 
Summit on The Information Society” - WSIS, 2003 u 2005) ġiet enfasizzata l-ħtieġa li wieħed 
ifittex organizzazzjoni internazzjonali iktar newtrali mill-ICANN biex timmaniġġja d-
domains u ġiet trattata wkoll l-idea tal-privatizzazzjoni sħiħa tal-ICANN. Fil-kunest tad-WSIS 
ġie deċiż li jitwaqqaf grupp ta’ ħidma (Grupp ta’ Ħidma dwar il-Governanza tal-Internet -
Working Group on Internet Governance) li r-rapport finali tiegħu, meta ġew ippreżentati erba’ 
proposti, enfasizza r-rikonoxximent li pożizzjoni ta’ poter fis-cyberspace mogħtija lil Stat 
wieħed biss ma kenitx soluzzjoni adegwata. Lil hinn minn dawn id-dikjarazzjonijiet, ma 
ntlaħqitx ftehima ta’ kunsens bejn l-Istati biex tiġi sostitwita l-idea li teżisti attwalment. 
Sabiex tkompli din ir-riflessjoni, fil-qafas tad-WSIS twaqqaf il-“Forum għall-Governanza tal-
Internet” li rriżulta bħala ċentru ta’ diskussjoni u dibattitu tajjeb ħafna. Fl-aħħar laqgħa tiegħu, 
li saret fil-belt Eġizzjana ta’ Sharm el-Sheikh, intlaħqet konklużjoni dwar il-ħtieġa li l-mandat 
tal-Forum jiġi estiż u ġiet enfasizzata, bħalma sar f’laqgħat preċedenti, il-ħtieġa li tinstab 
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soluzzjoni għall-predominanza attwali tal-Istati Uniti fil-ġestjoni tal-ICANN. 

Minn dan kollu jirriżulta li, fl-istat attwali tal-pożizzjonijiet dwar l-ICANN fil-komunità 
internazzjonali, ikun prudenti li tinżamm din l-organizzazzjoni Amerikana -bħalma tipproponi 
l-Kummissjoni- b’mod speċjali jekk wieħed iqis li, matul is-snin li ilha teżisti, wettqet 
dmirijietha b’mod effikaċi u sodisfaċenti. 

Madankollu, huwa ċar li l-ICANN teħtieġ riformi u rettifiki importanti. Għax jekk insostnu li 
s-cyberspace huwa ambitu ta’ libertà, ta’ innovazzjoni, ta’ flessibilità u ta’ kapaċità ta’ 
adattament, ma nistgħux nippretendu fl-istess ħin li l-figura ċentrali organizzativa tiegħu, 
jiġifieri l-ICANN, tkun riġida u fissa. Jekk id-dinja tal-Internet hija dinamika, dan id-
dinamiżmu għandu japplika wkoll għall-ICANN. 

Għal dan kollu u biex tkompli tmexxi l-governanza tal-Internet, l-ICANN teħtieġ riforma 
intensa li, bħalma ilu jiġi propost mill-istituzzjonijiet Ewropej għal snin sħaħ, tiggarantixxi l-
preżenza tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-influwenza fl-istrutturi tagħha tal-komunità 
internazzjonali kollha. B’hekk wieħed jirnexxilu jsaħħaħ il-koperazzjoni internazzjonali u l-
leġittimità f’aspett tal-immaniġġjar tad-dinja li huwa b’mod speċjali rilevanti għall-Umanità 
kollha. 

Minħabba li l-isfidi tal-governanza tal-Internet huma ħafna u, fosthom, hemm ir-riskju li n-
netwerk dinji jitfarrak -biex b’hekk jitwaqqfu netwerks nazzjonali, periklu li diġà jidher li 
huwa rappreżentat miċ-Ċina jew l-Iran – jekk is-sistema attwali tal-immaniġġjar ma 
tiżviluppax.

II

Għaldaqstant ir-rapporteur jipproponi li ssir enfasi dwar l-aspetti li ġejjin, mill-Parlament 
Ewropew: 

1. L-Internet huwa “ġid pubbliku dinji” li l-immaniġġjar u l-kontroll unilaterali tiegħu 
eżerċitati minn Gvern wieħed biss jikkawżaw diversi kritiki u bir-raġun.  

2. L-Unjoni Ewropea għandha tiżviluppa strateġija li tirrifletti perspettiva ta’ kunsens dwar l-
aspetti fundamentali tal-governanza tal-Internet u li tista’ tiġi difiża b’mod sod fil-fora 
internazzjonali u fir-relazzjoni bilaterali tagħha mal-Istati Uniti. 

3. L-appoġġ tal-pożizzjoni favorevoli tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-mudell attwali 
tal-immaniġġjar ibbażat fuq it-tmexxija mis-settur privat. Dan l-appoġġ għandu jkun bil-
kondizzjoni li ssir xi ħaġa fir-rigward tal-kritika dwar ċerti aspetti tal-funzjonament u tal-
kompożizzjoni tal-ICANN. 

4. Fir-rigward tal-ICANN: 

a) il-kontroll u r-responsabilità: l-adozzjoni f’Novembru 2009 tal-“Affermazzjoni tal-
Impenji” (“Affirmation of Commitments”) bejn l-ICANN u l-Gvern tal-Istati Uniti hija pass 
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’il quddiem fl-internazzjonalizzazzjoni u fir-rikonoxximent tal-“interess pubbliku” tal-Internet 
– żewġ prinċipji fundamentali għall-UE. Din il-ftehima l-ġdida tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
kontroll (ir-“review panels - bords ta’ reviżjoni”) f’oqsma fundamentali tal-immaniġġjar tal-
Internet bħat-trasparenza u r-responsabilità, l-istabilità u s-sigurtà tal-Internet, il-kompetenza 
u l-ħarsien tal-konsumaturi. Għalkemm din il-ftehima hija ambizzjuża u promettenti, xorta 
waħda wieħed għad irid jara l-mod kif se titwettaq. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom 
jieħdu sehem b’mod attiv fit-twettiq u fl-iżvilupp tal-kuntratt il-ġdid filwaqt li jiżguraw li l-
kompożizzjoni tal-“bords ta’ reviżjoni” tirrispetta d-diversità ġeografika u l-indipendenza tal-
membri u jiġi evitat kull tip ta’ konflitt ta’ interessi. Dan l-aspett huwa fundamentali biex tiġi 
żgurata l-leġittimità, l-indipendenza u l-objettività ta’ dan il-korp il-ġdid quddiem il-komunità 
internazzjonali. Għandha tissolva wkoll il-parteċipazzjoni Ewropea fil-bord ta’ reviżjoni, billi 
ssir enfasi dwar rappreżentazzjoni unika tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, għandu 
jiġi żgurat li jkun hemm rappreżentazzjoni suffiċjenti tal-Kumitat Konsultattiv Governattiv 
(GAC) f’dawn il-bords. Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet li se joħroġ il-bord ta’ reviżjoni, 
dawn għandhom jiġu implimentati mill-Bord ta’ Tmexxija tal-ICANN u jekk dan ma jsirx, 
għandu jagħti raġuni għal dan in-nuqqas ta’ implimentazzjoni. Għal dawn il-każijiet, jeħtieġ li 
jiġi previst mekkaniżmu ta’ rikors li tabilħaqq jista’ jkun l-Arbitraġġ Internazzjonali. 

b) Rigward il-parteċipazzjoni demokratika fl-attivitajiet tal-ICANN, għandha tiġi 
żgurata r-rappreżentanza tal-interessi kollha li hemm fid-dinja tal-Internet (Gvernijiet, 
assoċjazzjonijiet, intrapriżi, utenti...). Għaldaqstant, il-Kumitat Konsultattiv Governattiv 
għandu importanza speċjali billi huwa l-mezz li bih il-Gvernijiet jistgħu “jikkontrollaw” l-
adozzjoni tar-regoli interni tal-ICANN. Għaldaqstant, għandu jiġi deċiż min għandu d-dmir 
iwaqqaf dan il-Kumitat, ħaġa estremament kontroversjali billi l-parteċipazzjoni ta’ Stati mhux 
demokratiċi u b’valuri li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma differenti minn dawk tal-Ewropej 
tista’ tinvolvi riskju fil-protezzjoni tal-“acquis Ewropew”. Barra minn hekk, għandha ssir 
riflessjoni dwar il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-GAC, in-natura konsultattiva biss 
tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu u l-mekkaniżmi ta’ soluzzjoni tal-konflitti f’każ ta’ nuqqas 
ta’ ftehim bejn il-GAC u l-Bord ta’ Tmexxija. 

Fl-aħħar nett, għandu jibqa’ jiġi żgurat li tinżamm id-diversità nazzjonali tal-membri ta’ livell 
għoli tal-persunal tal-ICANN. 

c) Aspett ieħor huwa l-iffinanzjar billi llum, il-maġġoranza tal-fondi ġejjin mill-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Uniti u li magħhom għandhom jiżdiedu r-rati mħallsa mir-reġistri 
tal-ismijiet tad-domains u r-reġistri tad-domains ġeneriċi tal-ogħla livell (generic top-level 
domains - gTLD). Ikun tajjeb li jinfetħu dawn is-sorsi ta’ ffinanzjar u b’hekk jiġu pprojbiti 
pożizzjonijiet dominanti mhux mixtieqa.  

5. Il-Forum għall-Governanza tal-Internet (FGI) wera li kien suċċess. In-natura miftuħa 
tiegħu, il-flessibilità tiegħu, il-parteċipazzjoni kbira tad-diversi setturi involuti, l-iżvilupp tal-
“familja” tal-governanza (Eurodig, il-Fora nazzjonali, il-Fora reġjonali), huma mudell uniku 
(isiru dibattiti u diskussjonijiet bla limitu) u rilevanti, adegwat ħafna għal qasam ġdid bħalma 
huwa l-Internet. Il-Parlament Ewropew huwa favorevoli ħafna li jitkompla.

Ċerti aspetti għandhom jitjiebu u, fost l-oħrajn, insemmu:  
- il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u b’mod speċifiku l-iffinanzjar ta’ din il-
parteċipazzjoni. 



DT\803681MT.doc 5/5 PE438.468v01-00

MT

- il-viżibilità fil-mezzi ta’ komunikazzjoni
- l-iżvilupp intern tal-laqgħat annwali tal-FGI (tnaqqis fis-sejħiet tal-laqgħat, twaqqif ta’ 
pjattaforma stabbli biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni globali u r-rinfurzar tal-multilingwiżmu).
- il-koordinazzjoni mal-fora nazzjonali u reġjonali li diġà jiffurmaw “familja” ta’ diskussjoni 
dwar il-Governanza tal-Internet. 
- wieħed għandu jidħol fil-fond dwar il-koperazzjoni parlamentari bejn il-PE u l-Parlamenti 
nazzjonali. 

Fir-rigward tal-laqgħa f’Vilnius fi tmiem l-2010, il-Parlament Ewropew għandu jappoġġja l-
ħidma tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Presidenza Spanjola u dik Belġjana.

6. Filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li l-problemi tal-Internet fid-dinja se jibqgħu preżenti
ħafna fis-snin li ġejjin, huwa importanti ħafna li l-istituzzjonijiet Ewropej jibqgħu jaħdmu -
bħalma qed jagħmlu f’diversi aspetti- rigward dak kollu li jaffettwa l-valuri Ewropej u l-
acquis tad-drittijiet fundamentali sabiex jintlaqgħu fl-immaniġġjar dinji tal-Internet. 
Għaldaqstant, huwa għandu jibqa’ javvanza b’mod partikolari fil-kwistjonijiet li ġejjin: 
- il-garanzija tal-aċċess komprensiv u mhux diskriminatorju tal-Internet
- id-difiża tal-perspettiva Ewropea tan-newtralità tal-Internet
- l-aspetti relatati mas-sigurtà quddiem theddidiet jew attakki
- il-protezzjoni tad-dritt għall-privatezza taċ-ċittadini u l-indirizzar tal-kwistjonijiet relatati 
mal-ġuriżdizzjoni kompetenti u l-liġi applikabbli biex issir medjazzjoni fejn ikun hemm il-
konflitt (minħabba l-fatt li l-Konvenzjoni ta’ Ruma II teskludi b’mod ċar il-konflitti mhux 
kuntrattwali relatati mad-dritt għall-privatezza)
- id-difiża tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-garanziji tal-aċċess għall-kultura tal-utenti
- il-garanzija tal-kompetizzjoni ħielsa
- il-ġlieda kontra l-kriminalità u, b’mod speċifiku, id-difiża tad-drittijiet tal-minuri.

Għaldaqstant, jeħtieġ li tiġi appoġġjata l-inizjattiva tal-Presidenza Spanjola li titfassal “Karta 
Ewropea tad-drittijiet tal-utenti tal-Internet” kif ukoll il-proposta li tiġi rikonoxxuta l-“ħames 
libertà fundamentali tal-UE”, jiġifieri, l-aċċess għall-Internet. 

7. Fl-aħħar nett, mill-perspettiva tal-organizzazzjoni u l-funzjonament intern tal-UE, ikun 
tajjeb li wieħed jimxi ’l quddiem fil-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej fir-
relazzjonijiet tagħhom mal-ICANN li mhux dejjem jinħolqu f’termini ta’ razzjonalità. 
Għaldaqstant, ikun tajjeb li jsir sforz biex jiġi ċċarat l-irwol tal-Kunsill, dak tal-Kummissjoni 
u naturalment, il-prateċipazzjoni li għandha tiġi attribwita lill-Parlament. L-istess jista’ 
jingħad rigward ir-relazzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-
Istati Membri kemm fi ħdan il-GAC kif ukoll f’livell intern tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri tal-
Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Governanza tal-Internet (High Level Group on Internet 
Governance). 

8. Fl-aħħar nett, tajjeb li ssir enfasi li l-governanza tal-Internet hija opportunità oħra biex l-UE 
tkun preżenti u tiddefendi l-perspettiva u l-valuri tagħha, b’leħen wieħed, fix-xena 
internazzjonali.


