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I. Introduzzjoni

Il-qafas leġiżlattiv li jirregola l-Midja fl-Ungerija nbidel b’mod sinifikanti f’dawn l-aħħar 
sentejn. Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Ungerija kienet emendata fl-20101 u Liġi 
Fundamentali ġdida li tinkludi regolamenti ġodda relatati mal-liġi tal-midja2 daħlet fis-seħħ fl-
2012. Diversi atti li jirregolaw il-midja daħlu fis-seħħ fl-2011 u kienu emendati fl-istess sena 
u fl-2012.

Għadd ta’ dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal-Midja kienu suġġetti għal kritika internazzjonali u 
nazzjonali u kienu meqjusa problematiċi fid-dawl tat-Trattati tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (Karta), l-istrumenti legali internazzjonali u dawk Ewropej 
u testi mhux vinkolanti li jipproteġu d-dritt tal-libertà tal-opinjoni, l-espressjoni u l-
informazzjoni, u l-każistika rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB).

Dan id-dokument ta’ ħidma jipprovdi ħarsa ġenerali lejn dispożizzjonijiet speċifiċi li jqajmu 
tħassib li sadanittant kienu emendati jew jistgħu jkunu aktar iċċarati u riveduti sabiex jiġu 
indirizzati n-nuqqasijiet li fadal.

Diversi valutazzjonijiet imħejjija fil-qafas ta’ skambji mal-awtoritajiet Ungeriżi mill-
Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, 
is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, ir-rappreżentant tal-OSKE dwar il-libertà tal-
Midja, u r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni tad-dritt għal-libertà tal-opinjoni 
u l-espressjoni, huma meqjusa flimkien mal-analiżi tal-11 ta’ Mejju 2012 mill-esperti tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar il-leġiżlazzjoni tal-midja3, l-opinjoni dwar il-Kostituzzjoni ġdida tal-
Ungerija adottata mill-Kummissjoni ta’ Venezja fis-17 u t-18 ta’ Ġunju 20114 u l-pożizzjoni 
tal-gvern tal-Ungerija dwar dan trażmessa fis-6 ta’ Lulju 20115.

Fid-dispożizzjoni kostituzzjonali, il-libertà tal-istampa mhijiex ifformolata bħala dritt tal-

                                               
1 Bl-Att Nru CLXIII tal-2010, il-Parlament emenda dik li qabel kienet il-Kostituzzjoni tal-Ungerija; l-emenda 
daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ Jannar 2011. L-Artikolu 7/A (2) jistabbilixxi: “Il-Leġiżlazzjoni għandha tinkludi ... 
digrieti dwar l-Awtorità Nazzjonali tal-Midja u tat-Telekomunikazzjoni (NMHH)... ". L-emenda ta’ dik li qabel 
kienet il-Kostituzzjoni introduċiet ukoll il-Kapitolu VIII/B li jirregola l-Awtorità Nazzjonali tal-Midja u tat-
Telekomunikazzjoni (NMHH) fil-Kostituzzjoni fl-Artikolu 40/D.
2 L-Artikolu T (2) jiddikjara li “l-istat tad-dritt għandu jfisser ... digrieti dwar il-kap ta’ korp regolatorju 
awtonomu.” L-Artikolu 9 (3) jiddikjara li “r-regoli dettaljati relatati mal-libertà tal-istampa u mal-korp li 
jissorvelja s-servizzi tal-midja, il-prodotti tal-istampa u s-suq tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni għandhom 
jiġu stabbiliti f’Att kardinali”. Skont l-Artikolu 9 (3) “il-President tar-Repubblika għandu jaħtar ... il-kapijiet tal-
korpi regolatorji awtonomi.” L-Artikoli 6 (1) u (2) jipprovdu protezzjoni kostituzzjonali speċjali għall-adeżjoni 
ma’ u t-tixrid ta’ data ta’ interess pubbliku. 
L-Artikolu 23 jirregola l-korpi regolatorji awtonomi: “Il-Parlament jista’ jistabbilixxi korpi regolatorji awtonomi 
b’Att kardinali għat-twettiq ta’ ċerti kompiti u l-eżerċizzju ta’ ċerti kompetenzi li jappartjenu għall-fergħa 
eżekuttiva.” Madankollu, il-Parlament għadu ma adotta l-ebda liġijiet kardinali ġodda dwar il-Liġi tal-Midja jew 
il-korp regolatorju awtonomu. (Il-Liġijiet dwar il-Midja kienu stabbiliti fil-31 ta’ Diċembru 2010, qabel ma 
daħlet fis-seħħ il-Liġi Fundamentali fl-1 ta’ Jannar 2012.) 
3 “Il-kompetenza tal-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-leġiżlazzjoni tal-Midja Ungeriża: l-ATT CIV tal-2010 
dwar il-libertà tal-istampa u r-regoli fundamentali dwar il-kontenut tal-midja u l-ATT CLXXXV tal-2010 dwar 
is-servizzi tal-midja u l-mezzi tal-komunikazzjoni tal-massa, 11 ta’ Mejju 2012”.
4 Opinjoni nru 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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individwu, iżda bħala obbligu tal-istat1; ir-regolamentazzjoni tar-regoli dettaljati għal-libertà 
tal-istampa u s-superviżjoni tagħha hija b’mod espliċitu l-kompitu ta’ att kardinali (li l-
adozzjoni tiegħu teħtieġ maġġoranza ta’ żewġ terzi) mingħajr ebda linji gwida dwar il-finijiet, 
il-kontenut u l-limiti ta’ liġi bħal din2. Il-Kummissjoni ta’ Venezja rrakkomandat kjarifika li l-
garanziji kostituzzjonali jinkludu d-drittijiet individwali3.

L-ATT LXXXII tal-10 ta’ Awwissu 2010 dwar il-modifika ta’ ċerti atti li jirregolaw il-midja 
u l-komunikazzjonijiet emenda għadd ta’ liġijiet dwar il-midja u l-komunikazzjoni4. L-Att 
irristruttura l-istruttura istituzzjonali tas-sistema regolatorja u stabbilixxa inter alia l-
awtoritajiet ġodda u ċentralizzati li jirregolaw il-midja: l-Awtorità Nazzjonali tal-Midja u tat-
Telekomunikazzjoni (NMHH) u l-Kunsill tal-Midja.

L-ATT CIV tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar il-libertà tal-istampa u r-regoli fundamentali dwar 
il-kontenut tal-midja (“Il-Kostituzzjoni dwar il-Midja”) jiddefinixxi r-regoli bażiċi tal-
kontenut tal-midja, waqt li l-ATT CLXXXV tal-31 ta’ Diċembru 2010 dwar is-servizzi tal-
midja u l-mezzi tal-komunikazzjoni tal-massa, li ssostitwixxa l-liġi tal-1996 dwar ix-Xandir 
bir-Radju u dak Televiżiv, jispeċifika regolamenti ġodda tal-kontenut għall-pjattaformi kollha 
tal-midja, l-awtoritajiet tal-korpi regolatorji ġodda tal-midja, u s-sanzjonijiet u l-multi għall-
ksur tal-leġiżlazzjoni l-ġdida. Iż-żewġ atti daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2011 u kienu 
emendati f’Marzu 20115 wara negozjati mal-Kummissjoni Ewropea. 

Bid-deċiżjoni Nru 165/2011 tagħha, il-Qorti Kostituzzjonali Ungeriża evalwat il-
“kostituzzjonalità tar-regolamenti fir-rigward tal-proċedura li fiha l-Att kien għadda, is-
superviżjoni uffiċjali tal-midja tal-istampa, l-obbligu ta’ reġistrazzjoni tal-prodotti tal-istampa 
stampati u online, il-protezzjoni ta’ sorsi ta’ informazzjoni, l-obbligu tad-dispożizzjoni tad-
data, u l-Kummissarju tal-Midja u l-Komunikazzjoni.”6

                                               
1 L-Artikolu IX tal-Liġi Fundamentali. “(1) Kull persuna għandu jkollha d-dritt li tesprimi l-opinjoni tagħha. (2) 
L-Ungerija għandha tirrikonoxxi u tiddefendi l-libertà u d-diversità tal-istampa, u għandha tiżgura l-
kundizzjonijiet għat-tixrid ħieles ta’ informazzjoni meħtieġa għall-formazzjoni ta’ opinjoni pubblika 
demokratika. (3) Ir-regoli dettaljati dwar il-libertà tal-istampa u l-korp li jissorvelja s-servizzi tal-midja, il-
prodotti tal-istampa u s-suq tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni għandhom jiġu rregolati minn Att kardinali.” 
2 Ara l-Pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija, p. 6: “Il-Kostituzzjoni – fl-Artikolu IX tagħha – tiddikjara li kull 
persuna għandha d-dritt li tesprimi l-opinjoni tagħha. Din il-formulazzjoni tal-libertà tal-espressjoni hija 
konformi b’mod sħiħ mal-Artikolu rilevanti tal-QEDB (Artikolu X). Fl-istess ħin, l-Artikolu IX jistabbilixxi 
obbligu għall-Istat li jirrikonoxxi u jiddefendi l-libertà u d-diversità tal-istampa, u li jiżgura l-kundizzjonijiet 
għat-tixrid ħieles ta’ informazzjoni meħtieġa għall-formazzjoni ta’ opinjoni pubblika demokratika ...Lanqas 
hemm formulazzjoni espliċita tad-dritt tal-individwu għal-libertà tal-istampa fil-QEDB – dan id-dritt għandu jiġi 
mfassal mid-dritt individwali tal-libertà tal-espressjoni.”
3 Ara l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja, par. 74.
4 L-Att Nru C tal-2003 dwar il-komunikazzjoni elettronika, l-Att Nru I tal-1996 dwar ix-xandir bir-radju u dak 
televiżiv u l-Att Nru CXXVII tal-1996 dwar l-Aġenzija Nazzjonali tal-Aħbarijiet.
5 L-Att XIX tal-2011, dwar il-modifika tal-Att CIV tal-2010 u l-Att CLXXXV tal-2010. Dawn il-bidliet kienu
segwiti fid-19 ta’ Lulju 2011 bl-Att CVII tal-2011 dwar il-modifika ta’ ċerti atti fir-rigward tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, primarjament l-“Att dwar il-Midja” tal-31 ta’ Diċembru 2010, il-liġi tal-2003 
dwar il-Komunikazzjoni Elettronika, u l-Liġi 74 tal-2007, li ttrattat regoli dwar id-distribuzzjoni u d-
diġitalizzazzjoni ta’ programmi.
6 Deċiżjoni 165/2011 (XII. 20.) L-AB tal-Qorti Kostituzzjonali Ungeriża dwar ir-Regolament tal-Midja għaddiet 
skont l-Att Nru XX tal-1949 dwar il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Ungerija li rregolat il-kompetenza tal-Qorti 
Kostituzzjonali biex teżamina l-petizzjonijiet ippreżentati minn individwi privati u organizzazzjonijiet. 
Disponibbli fuq: 
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Il-Qorti ddikjarat li xi dispożizzjonijiet tal-Att CIV tal-2010 imorru kontra l-kostituzzjoni u 
talbet lill-Parlament Ungeriż biex jemenda l-Att sal-31 ta’ Mejju 2012. Dawn id-
dispożizzjonijiet kienu jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni tal-kontenut tal-istampa stampata, 
l-awtorità tal-Awtorità tal-Midja fuq midja stampata u online, il-protezzjoni tas-sorsi tal-
informazzjoni ġurnalistika, l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Midja u tal-Komunikazzjoni tal-
Informazzjoni, u l-kapaċità tal-Awtorità tal-Midja li titlob informazzjoni legalment protetta.

Bħala konsegwenza tad-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, l-Att Nru LXVI tal-2012 emenda 
l-Att CIV tal-2010, l-Att CLXXXV tal-2010 u diversi liġijiet relatati. L-att emenda d-
dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-protezzjoni tas-sors li jipprovdi informazzjoni lill-fornitur 
tal-kontenut tal-midja1. L-emenda neħħiet ukoll għadd ta’ obbligi li oriġinarjament kienu 
imposti fuq il-midja stampata u online, introduċiet regoli dettaljati għall-protezzjoni ta’ sorsi 
ġurnalistiċi, u rregolat mill-ġdid l-aċċess għad-data mill-Awtorità tal-Midja fil-proċeduri 
tagħha. 

L-Att emenda wkoll u naqqas il-kompetenzi tal-Kummissarju tal-Midja u tat-
Telekomunikazzjonijiet li qabel kienu bbażati fuq l-Att CLXXXV tal-2010. Il-Kapitoli 4 u 5 
li jirregolaw l-emendi tal-Att CIV tal-2010 u l-Att CLXXXV tal-2010 huma kkwalifikati 
bħala Atti Kardinali.

II. Il-PE u l-libertà tal-midja

Il-liġi internazzjonali u Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem tipproteġi l-libertà tal-opinjoni, 
l-espressjoni u l-informazzjoni. L-Artikolu 19 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem, l-Artikolu 19 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Artikolu 
10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem huma r-referenzi ewlenin fil-
qasam. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tagħmel pass ’il quddiem billi tafferma fl-
Artikolu 11(2) tagħha li “il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja għandhom ikunu rrispettati”, li hija 
xi ħaġa ġdida meta mqabbla ma’ trattati preċedenti dwar id-drittijiet tal-bniedem. Bid-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Karta saret vinkolanti u l-obbligu fl-UE li jiġu rrispettati l-
libertà tal-midja u l-pluraliżmu għandu jiġi ttrattat f’perspettiva ġdida, b’mod partikolari 
b’rabta mal-Artikolu 2 (il-valuri u l-prinċipji tal-UE), l-Artikolu 7 u l-Artikoli 9-12 tat-TUE 
dwar id-demokrazija u ċ-ċittadinanza. 

Huwa qabel kollox dmir tal-Istati Membri li jipproteġu l-libertà tal-opinjoni, l-espressjoni, l-
informazzjoni u l-libertà tal-midja, peress li dawn huma prinċipji assigurati wkoll fil-
Kostituzzjonijiet u l-liġijiet tagħhom. Madankollu, jekk iseħħ riskju serju jew ksur tal-libertà 
tal-midja u l-pluraliżmu fi Stat Membru, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu l-inizjattiva abbażi 
tat-Trattati u tal-Karta u tintervjeni biex tipproteġi l-ordni demokratika u pluralistika Ewropea 
u d-drittijiet taċ-ċittadini. Il-PE appoġġja b’mod kostanti din l-interpretazzjoni tat-Trattati u 
tal-Karta, filwaqt li d-duttrina ddeskriviet dan l-approċċ bħala “Solange bil-maqlub” li 
jimmira li jipproteġi l-essenza tad-drittijiet fundamentali - u taċ-ċittadinanza Ewropea -
minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE fl-ispazju legali tal-UE kontra dawk l-Istati Membri tal-UE li 
qed jiksruhom fil-livell Ewropew u dak intern.

                                                                                                                                                  
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?Dokument miftuħ.
1 L-Att Nru III tal-1952 dwar l-Ordni tal-Proċedura Ċivili, l-Att Nru XIX tal-1998 dwar il-Proċedura Kriminali, 
u l-Att Nru CXL tal-2004 dwar ir-regoli ġenerali ta’ proċedura u ta’ servizz tal-awtoritajiet amministrattivi 
pubbliċi. 
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Il-Parlament Ewropew b’mod ripetut esprima tħassib dwar il-libertà tal-midja u l-pluraliżmu1, 
u attwalment għaddejja ħidma fuq ir-rapport dwar “Il-Karta tal-UE: l-iffissar ta’ standards 
għal-libertà tal-midja fl-UE”. 

III. Ħarsa ġenerali lejn il-valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Midja Ungeriża

Fil-livell nazzjonali u internazzjonali, atturi bħall-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament 
Ewropew, ir-Rappreżentant tal-OSKE dwar il-Libertà tal-Midja, il-Kunsill tal-Ewropa, ir-
Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni tad-dritt għal-libertà tal-opinjoni u l-
espressjoni, kif ukoll l-istituzzjonijiet akkademiċi, l-organizzazzjonijiet reġjonali u 
internazzjonali tal-midja professjonali (l-Assoċjazzjoni tal-Istampaturi tal-Gazzetti Ewropej, 
l-Assoċjazzjoni Dinjija tal-Gazzetti u tal-Pubblikaturi tal-Aħbarijiet, l-Istitut tal-Istampa 
Internazzjonali, l-organizzazzjoni tal-Midja tan-Nofsinhar u l-Lvant tal-Ewropa, il-
Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti, l-Alleanza Ewropea tal-Aġenziji tal-Aħbarijiet, il-
Korrispondenti mingħajr Fruntieri), l-organizzazzjonijiet ċivili bħal Amnesty International, 
Freedom House2, u l-midja stess ġibdu l-attenzjoni għad-dispożizzjonijiet problematiċi tal-
Atti dwar il-Midja.

Il-kritika hija relatata prinċipalment mal-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni skont il-proċedura 
parlamentari ta’ abbozz ta’ liġi ppreżentat lill-Parlament minn membru privat li ma tipprovdix 
għall-konsultazzjoni mal-partijiet tal-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili, l-istruttura ferm ġerarkika 
tas-superviżjoni tal-midja, l-awtorità maniġerjali tal-President tal-awtorità regolatorja, in-
nuqqas tad-dispożizzjonijiet li jiżguraw l-indipendenza tal-awtorità, is-setgħa superviżorja u 
tas-sanzjonijiet estensiva tal-awtorità, l-impatt konsiderevoli ta’ ċerti dispożizzjonijiet dwar il-
kontenut tal-programmi, in-nuqqas ta’ regolamentazzjoni speċifika għall-midja, in-nuqqas ta’ 
trasparenza fil-proċess ta’ offerti għal-liċenzji, l-ambigwità ta’ normi li potenzjalment iwasslu 
għall-applikazzjoni u l-infurzar arbitrarju.

Il-Kummissjoni Ewropea qieset li l-leġiżlazzjoni l-ġdida qajmet tħassib dwar ir-rispett għal-
libertajiet fundamentali tal-midja kif stabbiliti fit-Trattati Ewropej u fil-Karta tal-UE u fir-

                                               
1 Ir-Riżoluzzjonijiet tal-20 ta’ Novembru 2002 dwar il-konċentrazzjoni tal-midja, ĠU C 25 E, 29.1.2004, p. 205, 
tal-4 ta’ Settembru 2003 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE, ĠU C 76 E, 25.3.2004, p.412, tal-
4 ta’ Settembru 2003 dwar it-Televiżjoni mingħajr fruntieri, ĠU C 76 E, 25.3.2004, p.453; tas-
6 ta’ Settembru 2005 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 89/552/KEE (“Televiżjoni mingħajr 
Fruntieri”), kif emendata bid-Direttiva 97/36/KE, għall-perjodu 2001-2002, ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 117; tat-
22 ta’ April 2004 dwar ir-riskji ta’ ksur, fl-UE u b’mod speċjali fl-Italja, tal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni (l-Artikolu 11(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (ir-rapport ta’ Boogerd Quaak), ĠU 104 E, 
30.4.2004, p. 1026; tal-25 ta’ Settembru 2008 dwar il-konċentrazzjoni u l-pluraliżmu fil-midja fl-UE, ĠU C 8 E, 
14.1.2010, p.75;  tal-10 ta’ Marzu 2011 dwar il-midja fl-Ungerija, P7_TA(2011)0094.
2Fir-rapport tal-2012 dwar l-Ungerija hemm iddikjarat li “l-Ungerija marret lura minn Ħieles għal Parzjalment 
Ħieles sabiex jiġi rifless l-andament negattiv ġenerali fl-ambjent tal-midja Ungeriża minħabba l-istabbiliment tal-
Aġenzija Nazzjonali ġdida għall-Protezzjoni tad-Data; evidenza ta’ proċedura ta’ liċenzjar b’motivazzjoni 
politika li wasslet għat-telf ta’ frekwenzi tal-istazzjon antigovernattiv Klubrádió; żieda fir-rapporti ta’ ċensura u 
awtoċensura, speċjalment fl-istazzjonijiet tas-servizz pubbliku; u kundizzjonijiet ekonomiċi li qed ikomplu 
jaggravaw għall-intraprenditorija tal-midja indipendenti. (...) L-Ungerija tgawdi minn firxa wiesgħa ta’ midja 
stampata u tax-xandir, bil-midja tal-aħbarijiet privata tidentifika b’mod ċar ma’ naħa waħda jew l-oħra tal-
ispettru politiku. Il-kostituzzjoni tal-Ungerija tipproteġi l-libertà tal-espressjoni u tal-istampa, iżda l-aktar miżura 
riċenti minn sensiela ta’ miżuri leġiżlattivi kontroversjali dwar il-midja adottata fl-2010 daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ 
Jannar 2011, fost protesti kontinwi mill-ġurnalisti u l-pressjoni minn gwardjani internazzjonali tal-libertà tal-
midja”, disponibbli fuq http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
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rigward tal-konformità tagħha mad-Direttiva dwar is-Servizzi Awdjoviżivi u tal-Midja1. Id-
dispożizzjonijiet problematiċi marbuta mal-applikazzjoni sproporzjonata tar-regoli dwar l-
informazzjoni bbilanċjata, l-applikazzjoni ta’ multi lix-xandara li huma stabbiliti legalment u 
awtorizzati fi Stati Membri oħra, ir-regoli dwar ir-reġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
fornituri tas-servizzi tal-midja u r-regoli kontra min joffendi individwi, minoranzi jew 
maġġoranzi. 

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2011 dwar il-liġi tal-midja fl-Ungerija2, il-Parlament 
Ewropew iddikjara li l-liġi tal-midja Ungeriża “għandha (...) tiġi sospiża bħala kwistjoni ta’ 
urġenza u riveduta abbażi tal-kummenti u l-proposti tal-Kummissjoni, l-OSKE u l-Kunsill tal-
Ewropa (...)”. Huwa appella lill-awtoritajiet Ungeriżi biex jirrestawraw l-indipendenza tas-
superviżjoni tal-midja u biex itemmu l-indħil tal-gvern fil-libertà tal-espressjoni u “l-
kopertura bbilanċjata", u lill-Kummissjoni “biex tkompli l-monitoraġġ mill-qrib u l-
valutazzjoni tal-konformità tal-liġi tal-midja Ungeriża kif emendata skont il-leġiżlazzjoni 
Ewropea, b’mod partikolari mal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali”.

Fl-opinjoni tal-25 ta’ Frar 2011 dwar il-leġiżlazzjoni tal-midja Ungeriża fid-dawl tal-
istandards tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-libertà tal-midja3, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa analizza l-liġijiet tal-midja u għamel proposti għal emendi. 

Fir-rigward tal-libertà tal-midja, ġie identifikat dan l-indħil:  preskrizzjonijiet dwar liema 
informazzjoni u kopertura għandhom ikunu ġejjin mill-fornituri kollha tal-midja (l-Artikolu 
13 tal-Att tal-2010 dwar l-Istampa u l-Midja), impożizzjoni ta’ sanzjonijiet fuq il-midja (l-
Artikolu 187 tal-Att tal-2010 dwar il-Mezzi tal-Komunikazzjoni tal-Massa), restrizzjonijiet
preventivi fuq il-libertà tal-istampa fil-forma ta’ rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni (l-Artikoli 45 u 46 
tal-Att tal-2010 dwar il-Mezzi tal-Komunikazzjoni tal-Massa), eċċezzjonijiet għall-
protezzjoni tas-sorsi tal-ġurnalisti (l-Artikoli 6 u 4 tal-Att tal-2010 dwar l-Istampa u l-Midja).

Fir-rigward tal-indipendenza u l-pluraliżmu tal-midja, l-opinjoni ddeskriviet l-problemi li 
ġejjin: garanziji kostituzzjonali tal-pluraliżmu mdgħajfa (l-Artikolu 61 tal-Kostituzzjoni tal-
Ungerija, kif emendat fl-2010), in-nuqqas ta’ indipendenza fil-korpi regolatorji tal-midja (l-
Artikolu 14(2) tal-Att C Emendat tal-2003 dwar il-Komunikazzjoni Elettronika, l-Artikoli 124 
u 125 tal-Att tal-2010 dwar il-Mezzi tal-Komunikazzjoni tal-Massa), in-nuqqas ta’ 
salvagwardji għall-indipendenza tax-xandir għas-servizz pubbliku (l-Artikolu 102 tal-Att tal-
2010 dwar il-Mezzi tal-Komunikazzjoni tal-Massa), in-nuqqas ta’ rimedju domestiku effettiv 
għall-atturi tal-midja suġġetti għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Midja (l-Artikoli 163, 164, 165 
u 166 tal-Att tal-2010 dwar il-Mezzi tal-Komunikazzjoni tal-Massa).

Dwar dawn il-punti speċifiċi, il-Kummissarju Hammarberg irċieva f’Ġunju 2011 l-
Annotazzjonijiet mill-awtoritajiet Ungeriżi4 li kienu mmirati sabiex jipprovdu aktar 
informazzjoni, jikkjarifikaw xi nuqqas ta’ ftehim potenzjali u jikkonfermaw l-interpretazzjoni 
mill-awtoritajiet Ungeriżi tan-normi inkwistjoni.

                                               
1 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 P7_TA(2011)0094, notevolment par. 1,2,4,5,7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
4https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
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Ir-rakkomandazzjonijiet tal-analiżi legali tal-OSKE mibgħuta lill-Gvern Ungeriż fit-28 ta’ 
Frar 2011 kienu jinkludu:1: it-tneħħija tar-rekwiżiti legali dwar il-kopertura bbilanċjata u ta’ 
preskrizzjonijiet oħra ta’ kontenut mil-liġijiet, is-salvagwardja tal-indipendenza editorjali, l-
assigurazzjoni li regoli differenti jirregolaw forom differenti tal-midja – l-istampa, ix-xandir u 
online, il-kjarifika tal-kunċetti vagi fil-leġiżlazzjoni, it-tneħħija tar-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni 
meqjusa eċċessivi, l-assigurazzjoni li l-korp regolatorju huwa indipendenti u kompetenti, l-
assigurazzjoni tal-oġġettività u l-pluralità fil-proċess tal-ħatra tal-korpi li jirregolaw is-settur 
tal-midja, iż-żamma lura milli l-midja stampata titqiegħed taħt il-ġurisdizzjoni tal-korp 
regolatorju u effettivament tiġi mħeġġa l-awtoregolamentazzjoni.

Wara n-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea, f’Marzu 2011 il-Parlament Ungeriż emenda l-
leġiżlazzjoni dwar il-punti li ġejjin: l-obbligu ta’ kopertura bbilanċjata, il-prinċipju tal-pajjiż 
tal-oriġini, ir-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni ta’ prodotti tal-istampa stampata u r-restrizzjonijiet 
fuq kontenut offensiv. 

F’April 2011, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni u l-ħarsien tad-dritt għal-
libertà tal-opinjoni u l-espressjoni, issottometta analiżi2 li kienet konsistenti mal-opinjonijiet 
espressi mill-esperti indipendenti tal-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE. Filwaqt li ġew milqugħa 
l-emendi adottati f’Marzu 2011, ġew enfasizzati l-preokkupazzjonijiet li fadal li għandhom 
x’jaqsmu: mar-regolamentazzjoni tal-kontenut tal-midja, il-garanziji insuffiċjenti li jiżguraw 
l-indipendenza u l-imparzjalità tal-Awtorità tal-Midja, il-multi eċċessivi u sanzjonijiet 
amministrattivi oħra, l-applikabbiltà tal-leġiżlazzjoni tal-midja għat-tipi kollha tal-midja, 
inklużi l-istampa u l-Internet, ir-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni, u n-nuqqas ta’ protezzjoni 
suffiċjenti għas-sorsi ġurnalistiċi. 

Studju komparattiv miċ-Ċentru għall-Istudji dwar il-Midja u l-Komunikazzjoni, fl-Università 
Ewropea Ċentrali (CEU), fir-rigward tal-konsistenza tal-liġijiet tal-Ungerija dwar il-midja 
mal-prattiki u n-normi Ewropej ikkonkluda li r-regolamentazzjoni attwali tal-midja hija 
inkonsistenti mal-prattiki u n-normi Ewropej, u jinnota li l-awtorità Ungeriża dwar il-midja 
għandha konċentrazzjoni ta’ setgħat li hija unika fl-Ewropa3. L-istudju kien ippreżentat fit-
tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Livell Għoli indipendenti dwar il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja. 

IV. Il-kumplament tal-punti tat-tħassib 

Xi wħud mill-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq għandhom jiġu indirizzati aktar minkejja l-
fatt li l-liġijiet kienu emendati fl-2011 wara negozjati mal-Kummissjoni Ewropea u f’Mejju 
2012 wara d-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali ta’ Diċembru 2011.

Wara l-adozzjoni tal-emendi fl-2012, ir-Rappreżentant tal-OSKE għal-libertà tal-Midja 
ddikjara li bosta emendi ġew introdotti u adottati fuq avviż qasir mingħajr ebda konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati u li elementi fundamentali fil-leġiżlazzjoni ma ġewx imtejba, 
notevolment il-ħatra tal-president u l-membri tal-Awtorità tal-Midja u l-Kunsill tal-Midja, is-

                                               
1 http://www.osce.org/fom/75990
Ara wkoll, l-analiżi u l-valutazzjoni ta’ Settembru 2010 http://www.osce.org/fom/71218
2 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
3https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary.L-istudju fih analiżi esperta tas-56 regolament dwar il-midja minn 20 Stat Ewropew u 
Membru tal-UE li kienu ċċitati mill-Gvern Ungeriż bħala preċedenti għal-leġiżlazzjoni tal-midja l-ġdida tiegħu.
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setgħa tagħhom fuq il-kontenut fil-midja tax-xandir, l-impożizzjoni ta’ multi għoljin, in-
nuqqas ta’ salvagwardji għall-indipendenza finanzjarja u editorjali tax-xandara pubbliċi. 

Permezz ta’ ittra tal-15 ta’ Ġunju 2012, Laszlo Kover, l-Ispiker tal-Parlament Ungeriż, 
ipprovda lill-OSKE b’informazzjoni dettaljata dwar il-bidliet leġiżlattivi u ddikjara li, 
flimkien mal-emendi adottati mill-Parlament, l-Att dwar il-Midja se jiżgura l-libertà sħiħa tal-
opinjoni u l-istampa. 

Tħassib simili għal dak espress mill-OSKE tqajjem fl-analiżi ta’ Mejju 2012 mill-esperti tal-
Kunsill tal-Ewropa li vvalutaw il-konformità tal-Atti dwar il-Midja (kif proposti li jiġu 
emendati f’Mejju 2012) mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), 
il-Konvenzjoni Ewropea dwar it-Televiżjoni Transkonfinali (KETT) u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-KtE u testi oħrajn li jistabbilixxu l-istandards fil-qasam tal-midja u l-libertà tal-
espressjoni1. Fil-kompetenza hemm rakkomandat li dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-
reġistrazzjoni u t-trasparenza, ir-regolamentazzjoni tal-kontenut, l-obbligi fuq il-kopertura tal-
aħbarijiet, il-protezzjoni tas-sorsi, il-midja tas-servizz pubbliku, u l-korpi regolatorji 
għandhom jiġu riveduti bir-reqqa, ikkjarifikati jew f’xi każijiet eliminati.

Ir-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni li japplikaw għat-tipi kollha ta’ midja jistgħu jwasslu biex ikun 
hemm trażżin fuq il-libertà tal-istampa. 

Fir-rigward tal-Artikoli 41-46 tal-Att CLXXXV dwar proċeduri ta’ reġistrazzjoni għas-
servizzi tal-midja, il-kompetenza tal-Kunsill tal-Ewropa rrakkomandat li “l-Att CLXXXV (...) 
għandu jissepara b’mod ċar ir-regoli ġenerali li japplikaw għat-tipi kollha ta’ midja (inkluża l-
midja stampata), li jiġu infurzati mill-qrati ordinarji, minn dawk ir-regoli speċifiċi li jkopru 
biss is-servizzi tal-midja awdjoviżiva u li huma infurzati prinċipalment minn korp regolatorju 
amministrattiv speċjalizzat. (...) m’għandhiex tkun meħtieġa reġistrazzjoni tas-servizzi tal-
istampa stampata u online minn awtorità tal-midja amministrattiva; rekwiżiti ordinarji ta’ 
reġistrazzjoni tan-negozju għandhom japplikaw. Il-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni tmur kontra l-
prinċipji ta’ proporzjonalità stabbiliti b’mod ċar mill-ġurisprudenza tal-QEDB (...)”2. 

Id-dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti tal-kontenut u r-rekwiżit ta’ kopertura bbilanċjata3

                                               
1 Għal ħarsa ġenerali komprensiva, ara “Il-kompetenza mill-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa fir-rigward tal-
leġiżlazzjoni dwar il-Midja Ungeriża: l-ATT CIV tal-2010 dwar il-libertà tal-istampa u r-regoli fundamentali 
dwar il-kontenut tal-midja u l-ATT CLXXXV tal-2010 dwar is-servizzi tal-midja u l-mezzi tal-komunikazzjoni 
tal-massa, 11 ta’ Mejju 2012”, p. 7-10.
2 Ara t-Taqsima dwar ir-reġistrazzjoni u t-trasparenza tal-kompetenza tal-Kunsill tal-Ewropa, p. 12-15.
3 Pereżempju, l-artikolu 10 tal-Att CIV jistabbilixxi li l-persuni kollha għandu jkollhom id-dritt “li jirċievu 
informazzjoni xierqa dwar l-affarijiet pubbliċi ...” u li s-sistema tal-midja għandha tipprovdi “informazzjoni 
awtentika, rapida u eżatta fuq dawk l-affarijiet u avvenimenti”; L-Artikolu 13 jiddikjara li s-servizzi tal-midja 
lineari li jfornu l-informazzjoni għandhom jipprovdu “kopertura differenti, komprensiva, fattwali, aġġornata, 
oġġettiva u bbilanċjata” dwar kwistjonijiet ta’ interess għall-pubbliku ġenerali; L-Artikolu 16 tal-Att 
CIV jiddikjara li l-kontenut tal-midja “m’għandux jikser l-ordni kostituzzjonali”; L-Artikolu 17 tal-Att 
CIV jipprojbixxi l-esklużjoni ta’ nazzjonijiet, komunitajiet, minoritajiet nazzjonali, etniċi, lingwistiċi u 
kwalunkwe minoranza jew maġġoranza oħra kif ukoll kwalunkwe knisja jew grupp reliġjuż; L-
Artikolu 19 tal-Att CIV b’mod ġenerali jirregola l-kontenut ta’ ħsara; L-Artikolu 20 tal-Att CIV dwar 
komunikazzjonijiet kummerċjali jinkludi projbizzjoni fuq offiżi fir-rigward ta’ konvinzjonijiet 
reliġjużi jew ideoloġiċi; L-Artikolu 28.1(a) tal-Att CLXXXV jipprojbixxi sponserizzazzjoni ta’ 
aħbarijiet u programmi politiċi. 
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jistgħu jwasslu għal interpretazzjonijiet arbitrarji u jirrestrinġu t-tixrid ħieles ta’ informazzjoni 
u opinjonijiet permezz tal-midja. 

L-analiżi tal-Kunsill tal-Ewropa tfakkar li “l-Artikolu 10 tal-QEDB u l-ġurisprudenza relatata 
tal-QEDB huma ċari li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jibqgħu lura minn indħil mhux dovut 
fil-kontenut tal-midja. Il-ħarsien previst mill-Artikolu 10 għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni jeħtieġ li kull restrizzjoni għandha tiġi preskritta mil-liġi u tkun meħtieġa 
f’soċjetà demokratika. Id-dispożizzjonijiet legali ma jistgħux ikunu vagi jew wiesgħa wisq, u 
għandhom jiġu interpretati b’mod restrittiv, konnessi dejjem mal-miri, il-prinċipji u d-drittijiet 
li finalment jiġġustifikaw l-impożizzjoni ta’ limiti bħal dawn”.

Il-kompetenza tenfasizza li kienu ġew proposti emendi għall-Att CIV fl-2012 skont id-
deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li stabbilixxiet li ċerti rekwiżiti tal-kontenut m’għandhomx 
japplikaw għas-servizzi tal-istampa stampata u online, madankollu l-Att CLXXXV ma ġiex 
emendat f’dan ir-rigward. Sabiex jiġi indirizzat tħassib relatat mal-kamp ta’ applikazzjoni, l-
intervent amministrattiv eċċessiv u l-inċertezza legali, huwa rrakkomandat li “l-Kunsill tal-
Midja m’għandux iżomm l-awtorità regolatorja amministrattiva (kemm jekk f’termini ta’ 
kontenut jew ta’ liċenzjar) fuq midja stampata (u online)”, u li kriterji bħal “xierqa”, 
“awtentika”, “fattwali”, “oġġettiva’ u “bilanċjata” għandhom jiġu rtirati mill-Att CIV u l-Att 
CLXXXV u jiġu sostitwiti b’rekwiżiti aktar ċari u sempliċi (pereżempju eżattezza u bilanċ), 
f’konformità mal-istandards Ewropej u l-leġiżlazzjoni ta’ Stati Membri oħra tal-Kunsill tal-
Ewropa. Il-liġi għandha wkoll tipprovdi lill-interpreti tagħha b’definizzjoni ta’ mandati bħal 
dawn, sabiex jiġu eliminati l-marġini possibbli ta’ diskrezzjoni li jkunu fi ksur tal-liġi 
Ewropea”1. 

L-obbligu tal-fornituri tal-midja biex jipprovdu kopertura tal-aħbarijiet adegwata jew xierqa 
huwa marbut ma’ proċeduri ta’ lmenti formali, hekk kif li l-Artikolu 181 tal-Att CLXXXV 
jagħti lir-regolamentazzjoni amministrattiva tal-midja r-responsabbiltà li timmaniġġja talbiet 
dwar ksur possibbli permezz ta’ proċedimenti amministrattivi speċifiċi. 

Sabiex jiġi evitat impatt negattiv fuq il-libertà tal-midja, il-governanza tas-sistema regolatorja 
għandha tiggarantixxi r-responsabbiltà u l-indipendenza minn indħil politiku. Bidliet oħra 
huma rrakkomandati lill-gvern Ungeriż fir-rigward tal-ħatriet tar-regolaturi. L-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ukoll ikunu trasparenti u responsabbli u jgawdu minn skema ta’ 
finanzjament li tippermettilhom li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod sħiħ u indipendenti.

L-Artikolu 109 tal-Att CLXXXV u dan li ġej jipprovdu r-regoli dettaljati dwar l-awtorità 
regolatorja għall-midja. L-Awtorità Nazzjonali tal-Midja u tal-Komunikazzjoni tal-
Informazzjoni (NMHH) hija awtorità konverġenti responsabbli mill-amministrazzjoni kemm 
tas-segmenti tat-telekomunikazzjonijiet kif ukoll tal-midja. Hija ffurmata minn diversi korpi li 
wħud minnhom għandhom ġurisdizzjoni indipendenti - il-President, il-Kunsill tal-Midja u l-
Uffiċċju. Il-kompiti relatati mar-regolamentazzjoni tal-midja huma mwettqa mill-Kunsill tal-
Midja (fil-prinċipju, ippresedut mill-President tal-Awtorità), korp kollettiv b’awtonomija 
relattiva fi ħdan l-organizzazzjoni tal-Awtorità. Il-President u l-Kunsill tal-Midja tal-NMHH 
huma pprovduti b’setgħa regolatorja wiesgħa fuq is-swieq kollha tal-komunikazzjoni inklużi 
l-midja awdjoviżiva, lineari u on demand, il-midja tas-servizz pubbliku, l-istampa stampata u 

                                               
1 Ara r-rakkomandazzjoni, p. 17.
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online, u s-settur tal-komunikazzjoni elettronika. Ir-regolatur huwa pprovdut bl-awtorità li 
jadotta atti normattivi fir-rigward tal-offerti, il-liċenzjar, l-allokazzjoni tal-ispettru, il-ġestjoni 
tal-frekwenza, is-sorveljanza, il-monitoraġġ, l-investigazzjoni u l-ħruġ tas-sanzjonijiet.

Il-proċeduri tal-ħatra eżistenti1 għandhom jinbidlu sabiex b’mod effettiv tiġi ggarantita l-
indipendenza tagħhom minn kull indħil, sabiex l-ebda struzzjonijiet ma jkunu jistgħu jiġu 
riċevuti u s-sensji ma jintużawx bħala mezz ta’ pressjoni politika. 

Tliet xandara pubbliċi separati nġabru fi grupp fi ħdan il-Fond għall-Appoġġ tas-Servizz tal-
Midja u l-Ġestjoni tal-Assi (stabbilit bl-Artikolu 136 tal-Att CLXXXV) li huwa responsabbli 
mill-amministrazzjoni tal-assi tax-xandara tas-servizz pubbliku u l-koordinazzjoni tal-
produzzjoni tal-programmi. Il-kostituzzjoni tal-Bord Superviżorju tal-Fondi u l-għażla tal-
persunal għoli mill-President tal-Kunsill tal-Midja jqajmu tħassib, peress li dan huwa ta’ 
detriment għall-pluraliżmu u l-indipendenza. 

L-Artikolu 101(4) tal-Att CLXXXV jagħti lill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Ungeriża d-dritt 
esklużiv li tipproduċi programmi tal-aħbarijiet għall-fornituri tas-servizz tal-midja pubblika, 
filwaqt li x-xandara privati kbar huma mistennija li jkollhom is-servizz tal-aħbarijiet tagħhom 
stess; l-analiżi tal-Kunsill tal-Ewropa turi li l-obbligu fuq ix-xandara pubbliċi li jużaw l-
aġenzija tal-aħbarijiet nazzjonali mhuwiex raġonevoli u huwa restrizzjoni inġusta fuq il-
pluralità tal-provvista tal-aħbarijiet, u għandu jiġu eliminat.

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istruttura, il-ġestjoni, u s-sorveljanza editorjali tax-xandara 
pubbliċi tal-Ungerija u l-mekkaniżmu ta’ finanzjament tagħhom jistgħu wkoll ikollhom 
impatt sinifikanti fuq il-pluraliżmu u l-kontenut.

It-tliet xandara pubbliċi u l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Ungeriża huma l-proprjetà tal-Fondazzjoni 
tas-Servizz Pubbliku li hija mmexxija minn kunsill wieħed uniku ta’ direzzjoni. Tliet membri 
tal-kunsill huma nnominati mill-partit jew partiti parlamentari governattivi, u t-tlieta l-oħra 
mill-partiti tal-oppożizzjoni. Il-kandidati huma eletti b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-Membri 
Parlamentari tas-seduta.

Il-Kunsill tal-Midja jinnomina l-president tal-Kunsill ta’direzzjoni u membru ieħor għal disa’ 
snin, u l-membri nnominati mill-partiti parlamentari għandhom ukoll mandat ta’ terminu ta’ 
disa’ snin (l-Artikolu 86. L-Att CLXXXV tal-2010). 

Il-Kunsill ta’ Direzzjoni tal-Fondazzjoni tas-Servizz Pubbliku għandu r-responsabbiltà 
ġenerali għall-midja pubblika kif ukoll rwol ewlieni fil-ħatra u t-tkeċċija tal-maniġers ta’ kull 
fornitur tal-midja pubblika Huwa jaħtar il-President u ħafna mill-membri tal-Bord 
Superviżorju tax-xandara tas-servizz pubbliku, li jissorvelja kif ix-xandara huma ġestiti. Il-
Bord tas-Servizz Pubbliku jivvaluta l-konformità mal-mandat tas-servizz pubbliku. L-analiżi 
tal-Kunsill tal-Ewropa tenfasizza li għandu jkun ipprovdut b’mod espliċitu li la l-Kunsill ta’ 
Direzzjoni u lanqas il-Bord Superviżorju ma jista’ jkollhom rwol fid-determinazzjoni tal-
programmi jew jeżerċitaw kwalunkwe influwenza editorjali. 

                                               
1 Il-President tal-Awtorità jista’ jiġi elett bħala l-president tal-Kunsill tal-Midja wkoll. Il-President huwa 
direttament maħtur mill-Prim Ministru għal perjodu ta’ disa’ snin u jista’ jerġa’ jiġi elett wara dan it-terminu. Il-
President huwa intitolat li jaħtar żewġ viċi presidenti għal terminu indefinit. Din hija ħatra diretta, bl-ebda 
proċedura ta’ għażla formali minn qabel jew ta’ offerta pubblika.
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Is-sistema eżistenti tal-ħatra għall-korpi regolatorji tal-midja (il-Kunsill tal-Midja, il-Kunsill 
ta’ Direzzjoni tal-Fondazzjoni tas-Servizz Pubbliku, u l-Bord tas-Servizz Pubbliku) għandha 
għalhekk tiġi riveduta biex tiġi żgurata n-newtralità politika. F’dan ir-rigward mhuwiex 
biżżejjed li jkollok il-ħatriet jiddependu fuq maġġoranza partikolari, għax ir-regola tal-ħatra 
hija strumentali għal valur li huwa dak ta’ kompożizzjoni diversa, inklużiva u pluralista –
f’termini kulturali, politiċi u oħrajn. Dan ma jiġix irrispettat meta r-regola tal-vot ma twassalx 
għal tali rappreżentazzjoni pluralista, diversa u inklużiva fil-Kunsill. 

Bil-ħsieb li jiġu ssalvagwardjati l-indipendenza editorjali u l-awtonomija istituzzjonali tal-
fornituri tas-servizz pubbliku tal-midja, il-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomanda li “l-awtorità tal-
midja m’għandux ikollha setgħat ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tal-proċess tal-
elaborazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kodiċi tas-Servizz Pubbliku u li tiddefinixxi l-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-servizzi tal-midja pubblika”1.

L-emenda globali tas-sistema ta’ finanzjament tal-Fondazzjoni tas-Servizz Pubbliku hija 
rakkomandata sabiex tiġi ggarantita t-trasparenza tal-finanzjament u l-infiq tax-xandara tas-
servizz pubbliku u li huma ġestiti skont il-prinċipju tal-awtonomija finanzjarja.

Rakkomandazzjonijiet oħra jirreferu għall-istituzzjoni tal-Kummissarju tal-Midja u l-
Komunikazzjoni (l-Artikoli 139 u dawn li ġejjin tal-Att CLXXXV) li possibilment għandha 
tiġi mibdula b’Ombudsman statutorju b’setgħat kompletament appellabbli biex jittratta l-
ilmenti tal-konsumaturi dwar is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. 

L-eċċezzjoni għar-reġim ġenerali ta’ offerti kompetittivi biex jiġu pprovduti ċerti servizzi 
lineari, ipprovduta fl-Artikolu 48 (4) tal-Att CLXXXV li jiddikjara li għal perjodu speċifiku 
ta’ mhux aktar minn tliet snin l-awtorità tal-midja għandha tkun intitolata li tawtorizza, 
mingħajr proċedura ta’ sejħa għal offerti, entità ta’ negozju li tipprovdi servizzi tal-midja bil-
għan li jitwettqu l-funzjonijiet pubbliċi, għandha tiġi eliminata.

Sabiex jiġu ggarantiti l-kompetizzjoni reali u s-sens ta’ ġustizzja, kif ukoll il-ħarsien tad-
drittijiet tal-applikanti, fir-rigward tad-dispożizzjoni dwar l-avviż ta’ offerta li għandu jiġi 
ppubblikat mill-awtorità tal-midja, huwa rrakkomandat li tista’ tiġi prevista l-possibbiltà 
għall-applikanti li jissottomettu l-avviż dwar l-offerta għal reviżjoni ġudizzjarja qabel ma 
jintuża bħala bażi għall-evalwazzjoni. Id-dewmien ta’ 15-il ġurnata għat-talba tar-reviżjoni 
ġudizzjarja tar-riżoluzzjoni tal-awtorità tal-midja fuq ir-riżultati ta’ offerta għandu jittawwal. 
Il-paragrafu (3) tal-Artikolu 163 għandu jiġi emendat sabiex jintroduċi l-possibbiltà li jiġu 
sospiżi l-ordnijiet amministrattivi u s-sanzjonijiet f’każijiet ta’ pretensjonijiet kontra r-
riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tal-Midja.

Id-dispożizzjonijiet dwar is-setgħat tas-sanzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Awtorità tal-Midja u l-
Kunsill tal-Midja fuq il-midja kollha, inkluża l-istampa stampata u online, għal kwalunkwe 
ksur tar-regolament tal-midja (l-Artikolu 185 tal-Att CLXXXV u dan li ġej) kienu meqjusa li 
għandhom impatt negattiv potenzjali fuq ħwienet vulnerabbli li jistgħu jagħlqu u effett ta’ 
inibizzjoni fuq l-indipendenza tal-midja. L-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomandaw l-

                                               

1 Ara l-Artikoli 95, 98 u 136 tal-Att CLXXXV li jirregola s-setgħat tal-awtorità tal-midja vis-à-vis il-
Fondazzjoni tas-Servizz Pubbliku. 
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emenda ta’ dawn l-artikoli sabiex tiġi ggarantita l-proporzjonalità bejn il-gravità tal-ksur u l-
gravità tas-sanzjoni li għandha tiġi imposta u t-tħassir tal-paragrafi li jirreferu għas-
sanzjonijiet massimi li jistgħu jiġu applikati fuq fornituri tas-servizz stampat u online.

Rakkomandazzjonijiet oħra jipprevedu li l-Kunsill tal-Midja m’għandux jinterferixxi fl-
operazzjonijiet ta’ korpi awtoregolatorji u l-ħtieġa li fil-liġi jiġi rinfurzat l-inkoraġġiment tal-
awtoregolamentazzjoni. L-Artikolu 66 tal-Att CLXXXV għandu jiġi emendat sabiex ikun 
hemm l-introduzzjoni tar-regolamentazzjoni trasparenti tas-servizzi tal-midja komunitarja, 
abbażi tar-rekwiżiti tal-interess pubbliku. Fir-rigward tal-obbligi statutorji imposti fuq il-
midja stampata li jmorru kontra l-aħjar prattika internazzjonali fejn l-istampa hija mħeġġa li 
tirregola lilha nnifisha, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw id-dritt li jintalbu korrezzjonijiet 
fl-istampa skont l-Artikolu 12 tal-Att CIV, għandhom jiġu emendati sabiex jippermettu li l-
korpi awtoregolatorji jistabbilixxu l-istandards proprji tagħhom; id-dritt għandu jiġi limitat 
għal kontenut li huwa qarrieq jew inġust b’mod materjali.


