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Regoli komuni għal-libertà tal-midja

Sabiex isir pass ’il quddiem fil-kuntest tal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja fl-Ewropa, ir-
rapporteur tagħkom tipproponi li tibda tiġi indirizzata s-serje ta’ kwistjonijiet li ġejja.

a) tinġabar il-kompetenza dwar il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja fl-UE: hemm bżonn 
li jinfetaħ dibattitu wiesa’ maċ-ċittadini, mal-partijiet interessati, mal-istituzzjonijiet, mal-
Kunsill tal-Ewropa, mal-OSCE, eċċ. sabiex tiġi analizzata s-sitwazzjoni konkreta fl-UE u fl-
Istati Membri tagħha, jiġu identifikati problemi u jiġu proposti soluzzjonijiet. L-istudji u r-
rakkomandazzjonijiet li għaddejjin bħalissa l-PE, il-Kummissjoni l-HLG, eċċ. se jkunu 
rilevanti ħafna biex jittieħdu deċiżjonijiet infurmati tajjeb.

b)  jiġu identifikati u kkonsolidati r-regoli nonvinkolanti żviluppati b'mod 
internazzjonali u fil-livell Ewropew, fil-Kunsill tal-Ewropa (il-Kunsill tal-Ministri, l-
Assemblea Parlamentari, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kummissarju għad-
Drittijiet tal-Bniedem, il-Kummissjoni ta’ Venezja), l-OSCE u r-Rappreżentant tagħha għal-
Libertà tal-Midja, ir-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għal-libertà tal-midja, il-
UNESCO, eċċ. Dawn l-entitajiet ħadmu b’mod intensiv fuq id-demokrazija u l-libertà u l-
pluraliżmu tal-midja u jeżisti korp komuni ta’ standards, li għandu jiġi applikat mill-Istati 
Membri tal-UE.

c)  jiġi żgurat il-monitoraġġ tal-istandards u tas-sitwazzjoni tal-libertà tal-midja fl-UE u 
fl-Istati Membri; l-applikazzjoni ta’ dawn l-istandards dwar il-libertà tal-midja għandha tiġi 
sorveljata, sabiex jiġi identifikat it-theddid għal-libertà tal-midja u jinstabu soluzzjonijiet kull 
fejn dawn joħorġu. L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tista’ tiġi mqabbda, kif mitlub fil-
passat mill-kumitat LIBE tal-PE, sabiex twettaq dan ix-xogħol ta’ monitoraġġ tal-istandards, 
kif ukoll tas-sitwazzjoni tal-libertà tal-midja fl-UE u fl-Istati Membri. L-indikaturi żviluppati 
mill-istudju indipendenti jistgħu jintużaw bħala bażi, u l-monitoraġġ għandu jsir 
b’kooperazzjoni mal-NGOs u mal-partijiet interessati biex tiġi żviluppata sistema ta’ twissija 
bikrija. Il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-PE jistgħu imbagħad ikunu jistgħu jieħdu l-inizjattivi 
neċessarji biex jiġi indirizzat it-theddid għal-libertà tal-midja u biex jitressqu soluzzjonijiet.

d) Il-kompetenzi tal-UE fil-qasam tal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja: huwa neċessarju 
li jiġi kkjarifikat jekk l-UE għandhiex il-kompetenza li tipproponi u tadotta inizjattiva 
leġiżlattiva dwar il-kwistjoni. Għandha tintalab l-opinjoni legali tas-servizz legali tal-PE, u 
istituzzjonijiet oħra jistgħu jagħmlu l-istess, filwaqt li akkademiċi u esperti għandhom ukoll 
jiġu mistiedna biex jagħtu l-kontribut tagħhom, b’mod partikolari ċ-Ċentru għall-Pluraliżmu 
tal-Midja u l-Libertà tal-Midja tal-Istitut Universitarju Ewropew li diġà qed jaħdem fuq il-
kwistjoni
e) Inizjattiva leġiżlattiva tal-UE, inizjattivi ta’ awtoregolamentazzjoni, interventi ta’ 
riserva: għandu jitnieda dibattitu wiesa’ dwar l-aktar mod xieraq kif għandha tiġi mħarsa l-
libertà tal-midja. Mistoqsijiet li għandhom jitwieġbu jinkludu: l-UE għandha tippromwovi 
inizjattiva leġiżlattiva, awtoregolamentazzjoni jew interventi “ta’ riserva” fil-każ ta’ ksur tal-
libertà u tal-pluraliżmu tal-midja fl-Istati Membri? Liema aspetti għandhom jiġu indirizzati, u 
kif u f’liema livell? Tista’ inizjattiva leġiżlattiva tal-UE tkun is-soluzzjoni għall-problemi 
kollha relatati mal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja? Kif jista’ jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-
UE jew nazzjonali ma toħloqx opportunità biex jingħataw setgħat ulterjuri ta’ influwenza 
politika lill-gvernijiet biex jikkontrollaw il-midja? 
f)  Il-protezzjoni tal-libertà tal-midja minn awtoritajiet regolatorji nazzjonali indipendenti, 
li għandhom jikkooperaw f’livell tal-UE: direzzjoni possibbli tista’ tkun li tiġi riveduta d-
Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (AVMSD), sabiex jiġi armonizzat l-istat 
tal-Awtoritajiet Regolatorji fl-Istati Membri u l-kooperazzjoni tagħhom fil-livell tal-UE –
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inkluż permezz tar-reviżjoni u t-tisħiħ tal-Artikolu 29 dwar il-“Kumitat ta’ Kuntatt”, kif ukoll 
l-Artikolu 30 dwar il-“kooperazzjoni bejn il-korpi regolatorji fl-Istati Membri” – billi jiġi 
żgurat li huma indipendenti, imparzjali u trasparenti, kemm fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet kif ukoll fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħhom, u fil-proċess ta’ monitoraġġ. L-
istampa, l-istampa online u x-xandir bir-rajdu bħalissa mhumiex koperti mill-AVMSD, li 
jħalli vojt li għandu jimtela’ jekk ikun vijabbli li jsir hekk. 
g) kwistjonijiet speċifiċi: ir-rapport għandu jindirizza wkoll kwistjonijiet li huma ta’ 
rilevanza għal-libertà tal-midja, bħalma huma: il-protezzjoni tal-indipendenza tal-ġurnalisti
kemm minn pressjonijiet interni mill-edituri jew mis-sidien u b’mod estern mis-setgħa 
politika jew minn gruppi ta’ interess oħrajn. Il-protezzjoni mit-theddid u l-vjolenza hija wkoll 
fundamentali, peress li l-ġurnalisti investigattivi huma mhedda ta’ spiss minħabba l-attivitajiet 
tagħhom (mill-kriminalità organizzata, is-setgħat ekonomiċi, estremisti, eċċ.). Il-ġurnalisti 
għandu jkollhom dritt wiesa’ għall-aċċess għal dokumenti u informazzjoni u s-sorsi 
għandhom ikunu protetti,inklużi l-whistle-blowers; f’dan il-kuntest, għandu jiġi analizzat il-
mudell tal-liġi Islandiża dwar l-Inizjattiva tal-Midja Moderna.  Ix-xandara tas-servizz 
pubbliku għandhom ikunu ħielsa mill-interferenza politika f’termini ta’ indipendenza 
editorjali, reklutaġġ ta’ persunal u finanzjament, u jipprovdu informazzjoni ta’ kwalità għolja 
filwaqt li jippermettu aċċess għal għażla wiesa' ta' partijiet interessati. Regoli speċifiċi 
għandhom japplikaw fir-rigward ta’ informazzjoni politika sabiex jiġi żgurat aċċess ġust lill-
kompetituri, opinjonijiet u ideat politiċi b’mod partikolari f’okkażjonijiet bħal elezzjonijiet u 
referendua, sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jistgħu jibnu l-opinjoni tagħhom mingħajr l-
influwenza eċċessiva ta' poter wieħed dominanti għall-formazzjoni tal-opinjonijet. 
Karatteristiċi speċifiċi tal-midja l-ġodda (permezz tal-Internet, il-bloggs, eċċ.) għandhom jiġu 
rikonoxxuti u l-prattiki ta’ reġistrazzjoni li joħolqu piż sproporzjonat għandhom jiġu evitati. 
Il-ġurnaliżmu etiku għandu jiġi promoss, billi jiġi żgurat li l-midja tirrispetta l-
antidiskriminazzjoni u tevita r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, l-antiżingariżmu, is-
sessiżmu; billi l-informazzjoni relatata ma’ avvenimenti vjolenti tiġi trattata b’mod xieraq u 
billi jiġu rispettati l-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta. Il-politika tal-fużjoni tal-UE u l-
pluraliżmu tal-midja, is-sjieda u l-konċentrazzjoni tal-midja, it-trasparenza tas-sjieda tal-
midja, il-konflitt ta' interess għandhom ukoll jiġu indirizzati fil-kuntest tal-kontribuzzjoni 
tagħhom lejn l-iżgurar tal-libertà u tal-pluraliżmu tal-midja.

Konklużjoni

Ir-rapporteur tagħkom tqis ir-rapport li ġiet inkarigata biex tħejji bħala strument importanti 
għall-PE biex jipparteċipa fid-dibattitut usa’ dwar il-libertà tal-midja u biex tagħti l-
kontribuzzjoni tal-istituzzjoni lejn il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-
UE u b'mod partikolari tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, l-opinjoni, l-informazzjoni u l-
libertà u l-pluraliżmu tal-midja. Biex dan isir, huwa importanti li jittieħed il-ħin xieraq biex 
jinżamm dibattitu wiesa' u jiġi modulat il-kalendarju tar-rapporti biex ikun jista' jittieħed kont 
xieraq tal-istudju tal-PE mill-Istitut tal-Liġi Ewropea tal-Midja ta’ Saarbrücken / Brussell 
dwar “id-dritt taċ-ċittadini għall-informazzjoni:  il-liġi u l-politika fl-UE u fl-Istati Membri 
tagħha”1,  ir-rakkomandazzjonijiet tal-HLG tal-Kummissjoni u d-deċiżjonijiet ta’ segwitu 

                                               
1 L-istudju se jaġġorna l-istudju li ġie ppublikat fl-2004 mill-Istitut Ewropew għall-Midja ta' 
Düsseldorf / Pariġi dwar l-informazzjoni taċ-ċittadini fl-UE: obbligi għall-midja u l-
istituzzjonijiet dwar id-dritt taċ-ċittadini li jkunu infurmati b'mod sħiħ u oġġettiv”.
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tal-Kummissjoni.  Ir-rapporteur tagħkom tipproponi wkoll li fil-ħarifa tinżamm seduta ta' 
smigħ dwar il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja sabiex jingħataw kontribuzzjonijiet mingħand 
esperti, partijiet interessati, NGOs, istituzzjonjiet u ċittadini u jiġu inklużi suġġerimenti utli 
fir-rapport. 


