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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Karta tal-UE: Regoli komuni għal-Libertà tal-Midja fl-UE kollha

(2011/2246(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 19 tad-Dikjarazzjoni Universali tal-Jeddijiet tal-Bniedem, l-
Artikolu 19 tal-Ftehim Internazzjonali dwar il-Jeddijiet Ċivili u Politiċi u l-Konvenzjoni 
tal-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali,

– wara  li kkunsidra l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem, 
il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem, id-dikjarazzjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri u l-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, u d-dokumenti tal-Kummissjoni ta’ Venezja u tal-
Kummissarju għall-Jeddijiet tal-Bniedem dwar il-libertà tal-espressjoni, tal-informazzjoni 
u tal-midja,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali, l-Artikoli 
2, 7 u 9-12 tat-TUE, l-artikoli tat-trattat marbutin mal-libertà tal-istabbiliment, il-libertà 
tal-għoti tas-servizzi, il-moviment liberu tal-persuni u l-beni, il-konkorrenza u l-għajnuniet 
tal-Istat, u l-Artikolu 167 tat-TFUE (kultura),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi 
tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva)1,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni dwar il-pluralismu tal-
Midja fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (SEC(2007)0032),

– wara li kunnsidra t-twaqqif min-naħa tal-Kummissjoni ta’ Grupp ta' Livell Għoli dwar il-
Libertà tal-Midja u l-Pluraliżmu,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2002 dwar il-
konċentrazzjoni tal-midja2, tal-4 ta’ Settembru 2003 dwar is-sitwazzjoni fir-rigward tad-
drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2002)3, tal-4 ta’ Settembru 2003 dwar 
Televiżjoni mingħajr Fruntieri4, 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-perijodu 2001-20025, tat-22 ta’ April 2004 dwar ir-riskji ta' 
ksur, fl-UE, u b' mod partikolari fl-Italja, tal-liberta' ta' l-espressjoni u l-informazzjoni 
(Artikolu 11(2) tal-Karta tad-Drittijeit Fundamentali6), tal-25 ta’ Settembru 2008 dwar il-

                                               
1 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 ĠU C 25 E, 29.1.2004, p. 205.
3 ĠU C 76 E, 25.3.2004, p. 412.
4 ĠU C 76 E, 25.3.2004, p. 453.
5 ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 117.
6 ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 1026.
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konċentrazzjoni u l-pluraliżmu fil-midja fl-Unjoni Ewropea1, u tal-10 ta’ Marzu 2011 
dwar il-liġi tal-midja fl-Ungerija2,

– wara li kkunsidra l-ħidma li saret mill-OSCE dwar il-libertà tal-midja, u b’mod partikolari 
mir-Rappreżentant tagħha għal-Libertà tal-Midja, u r-rapporti marbutin mal-istess,

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-NGOs dwar il-midja, bħal dawk tar-Reporters Without 
Borders (Press Freedom Indexes) u ta’ Freedom House (ir-rapporti Freedom of the Press),

– wara li kkunsidra l-istudji dwar il-kwestjonijiet marbutin mal-midja ppubblikati mill-
Parlament3, u mis-Centre for Media Pluralism and Media Freedom tal-European 
University Institute,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2012),

A. filwaqt li l-midja għandha rwol fundamentali bħala ‘kelb tal-għassa pubbliku’ 
f’demokrazija, billi tippermetti liċ-ċittadini jeżerċitaw jeddhom li jkunu infurmati, li 
jiskrutizzaw u jiġġudikaw l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ dawk li jeżerċitaw jew 
għandhom is-setgħa jew l-influwenza, b’mod partikolari meta jkun hemm il-
konsultazzjonijiet pubbliċi;

B. billi l-jeddijiet fundamentali taċ-ċittadini għal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni 
jistgħu jiġu ggarantiti biss permezz tal-libertà tal-midja u l-pluraliżmu, li permezz 
tagħhom il-ġurnalisti u l-midji jistgħu jeżerċitaw jeddhom u dmirhom li jinfurmaw liċ-
ċittadini dwar il-ġrajjiet u d-deċiżjonijiet ta’ interess pubbliku;

C. billi l-NGOs, l-assoċjazzjonijiet li jissorveljaw il-libertà tal-midja, il-Kunsill tal-Ewropa u 
l-OSCE, kif ukoll studji u riżoluzzjonijet tal-PE, irrappurtaw u wissew dwar it-theddid 
magħmul lill-midja mill-gvernijiet, inkluż fl-Unjoni Ewropea4;

D. billi l-Kunsill tal-Ewropa u l-OSCE ttrattaw id-dimensjoni umana u demokratika tal-
komunikazzjoni permezz ta' dikjarazzjonijiet, riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet, 
opinjonijiet u rapporti dwar il-libertà tal-midja, dwar il-pluraliżmu u l-konċentrazzjoni, 
bil-ħolqien ta' korp sinifikattiv ta' standards komuni minimi pan-Ewropej f'dan il-qasam;

E. billi l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tipproteġi l-pluraliżmu fil-midja bħala pilastru 
essenzjali tal-jedd għall-informazzjoni u l-libertà tal-espressjoni, kif imnaqqxin fl-Artikolu 

                                               
1 ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 75.
2 Testi adottati, P7_ TA(2011)0094.
3 ‘The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States’, Ġunju 2012, jinstab fuq 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 Dawn jinkludu l-kontroll u l-influwenza politiċi partiġjani diretti jew indiretti fuq il-midja jew il-korpi li 
jikkontrollaw il-midja, il-projbizzjoni jew il-limitazzjoni tal-aċċess għas-suq għal ċerti pubblikazzjoni medjatiċi 
permezz ta’ liċenzji għax-xandir u proċeduri ta' awtorizzazzjoni, l-użu ħażin u l-abbuż tar-regoli dwar is-sigurtà 
nazzjonali jew militari u l-ordni jew il-morali pubblika għall-impożizzjoni taċ-ċensura u l-impediment tal-aċċess 
għal dokumenti u tagħrif, il-vjolazzjoni tal-prinċipju tal-kunfidenzjalità tal-għejun, l-assenza ta’ liġijiet dwar il-
konċentrazzjoni tal-midja u l-kunflitti ta’ interess u l-użu tar-reklamar biex ikunu influwenzati l-linji editorjali.
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11 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali;

F. billi l-Parlament ripetutament fisser it-tħassib tiegħu dwar il-libertà tal-midja, il-
pluraliżmu u l-konċentrazzjoni u talab lill-Kummissjoni tieħu miżuri xierqa, inkluż billi 
tipproponi inizjattiva leġiżlattiva fuq il-materja;

G. billi fis-16 ta’ Jannar 2007 il-Kummissjoni nediet ‘approċċ fi tliet passi’, li jikkomprendi 
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar il-Pluraliżmu tal-Midja, studju 
indipendenti dwar il-pluraliżmu fil-midja fl-Istati Membri tal-UE, b’indikaturi għall-
valutazzjoni tal-pluraliżmu tal-midja fl-Istati Membri tal-UE (fl-2007), u 
b’Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-indikaturi għall-pluraliżmu fil-midja fl-Istati 
Membri tal-UE (fl-2008), segwita minn konsultazzjoni pubblika1; 

H. billi dan l-approċċ ma tkompliex mill-Kummissjoni, billi la l-Komunikazzjoni u lanqas il-
konsultazzjoni pubblika qatt ma tniedew;

I. billi, bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali saret 
torbot; billi l-Karta hija l-ewwel dokument internazzjonali li espliċitament jiddikjara li l-
‘libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni għandhom [sic] ikunu rispettati’ 
(Artikolu 11(2)); billi t-Trattati jagħtu lill-UE mandat u setgħat ħalli tiżgura li l-jeddijiet 
fundamentali jkunu mħarsa fl-Unjoni Ewropea, l-aktar fuq il-bażi tal-Artikoli 2 u 7 tat-
TUE;

J. billi l-Istati Membri għandhom dmir li jipproteġu l-libertà tal-opinjoni, l-espressjoni, l-
informazzjoni u l-midja, peress li dawn il-prinċipji huma assigurati wkoll fil-
kostituzzjonijiet u l-liġijiet tagħhom; billi, jekk kemm-il darba dawn il-libertajiet 
jitqiegħdu f’riskju gravi jew jiġu vvjolati  fi Stat Membru, l-Unjoni Ewropea tkun marbuta 
tintervjeni fuq il-bażi tat-Trattati u tal-Karta li tħares l-ordni demokratiku u pluralistiku u 
l-jeddijiet fundamentali Ewropej;

K. billi l-UE għandha kompetenzi fl-oqsma marbutin mal-midja bħalma hu s-suq intern, il-
politika awdjoviżiva, il-konkorrenza, it-telekomunikazzjonijiet, is-sussidji statali, l-obbligi 
tas-servizz pubbliku u l-jeddijiet fundamentali; billi l-Parlament iddikjara li l-istandards 
minimi essenzjali għandhom ikunu definiti fuq din il-bażi, ħalli jkunu assigurati, 
iggarantiti u promossi l-libertà tal-informazzjoni u livell adegwat ta’ pluraliżmu fil-midja 
u governanza medjatika indipendenti2; billi l-Kummissjoni fdat lis-Centre for Media 
Pluralism and Media Freedom tal-European University Institute ħalli jagħmel analiżi dwar 
l-ambitu tal-kompetenzi tal-UE fil-qasam tal-libertà tal-midja;

L. billi tqajjem xi tħassib b’rabta mal-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom ix-xandara tas-
servizz pubbliku f’termini ta’ indipendenza editorjali, reklutaġġ tal-persunal, pluraliżmu, 
newtralità u kwalità tal-informazzjoni, aċċess u finanzjament, ikkawżati minn interferenza 
politika u finanzjarja mhux xierqa, kif ukoll mill-kriżi ekonomika;

M. billi l-midja privata jħabbtu wiċċhom ma' konċentrazzjoni domestika u anki 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Ara l-paragrafu 6 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2011 dwar il-liġi tal-midja fl-
Ungerija (P7_TA(2011)0094).
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transfrunterjali qed tikber, bil-konglomerati tal-midja jiddistribwixxu l-prodotti tagħhom 
f'pajjiżi differenti, billi jkabbru l-investiment fil-midja intra-UE, u l-investituri u l-midja 
mhux Ewropej jeżerċitaw influwenza kulma jmur akbar fl-Ewropa;

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Unjoni Ewropea jirrispettaw, jiggarantixxu, iħarsu u 
jippromwovu l-jedd fundamentali għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, u l-
libertà tal-midja u l-pluraliżmu, u b’hekk iżommu lura milli jeżerċitaw, u jiżviluppaw 
mekkaniżmi li jimpedixxu, it-theddid għal-libertà tal-midja bħalma huma t-tentattivi 
għall-influwenzar indebitu u politiku u l-impożizzjoni ta’ kontroll u ċensura partiġjani fuq 
il-midja;

2. Jitlob li jissawru proċeduri u mekkaniżmi għall-għażla u l-ħatra ta' kapijiet tal-midja, 
bordijiet ta' ġestjoni, kunsilli tal-midja u korpi regolatorji li jkunu trasparenti, ibbażati fuq 
il-meritu u l-esperjenza indisputabbli u li jkunu żgurati l-professjonaliżmu, l-integrità, l-
indipendenza, il-konsensus fl-ispettru politiku u soċjali kollu u kontinwità minflok kriterji 
politiċi jew partiġjani fil-qafas ta' sistema ta' qsim ir-rebħ marbuta mar-riżultati tal-
elezzjonijiet jew mar-rieda ta' dawk fil-poter;

3. Jissottolinja li l-pluraliżmu fil-midja huwa pilastru tal-libertà tal-midja, f’termini ta’ 
żgurar li l-midja jkunu diversifikati, l-iżgurar tal-aċċess għall-atturi soċjali u politiċi 
differenti, għall-opinjonijiet u veduti differenti (inklużi tal-NGOs, tal-għaqdiet taċ-
ċittadini, tal-minoranzi, eċċ) u l-offerta ta’ gamma wiesgħa ta’ veduti;

4. Ifakkar fir-rwol importanti tal-midja tas-servizz pubbliku, iffinanzjati miċ-ċittadini 
permezz tal-Istat, u d-dmirijiet istituzzjonali tagħhom li jagħtu informazzjoni ta' kwalità 
għolja, preċiża u affidabbli; jisħaq li l-midja privata għandha dmirijiet simili b’rabta mal-
informazzjoni, l-aktar ta' natura istituzzjonali u politika, b'mod partikolari fl-okkażjoni tal-
elezzjonijiet, referenda, eċċ;

5. Jisħaq li l-miżuri għar-regolament tal-aċċess tal-mezzi tal-midji għas-suq permezz ta' 
liċenzjar tax-xandira u proċeduri ta' awtorizzazzjoni, regoli dwar il-ħarsien tas-sigurtà 
statali, nazzjonali u militari u l-ordni pubbliku u r-regoli dwar il-ħarsien tal-moralità u tat-
tfal ma għandhomx ikunu abbużati ħalli jkunu imposti kontrolli u ċensura politiċi u 
partiġjani fuq il-midja u jkunu impedit il-jedd fundamentali taċ-ċittadini li jkunu infurmati 
dwar kwestjonijiet ta’ interess u importanza pubbliċi; iwissi li l-midja ma għandhomx 
ikunu mheddin bl-impatt ta' gruppi ta' interess speċifiku u lobbies, atturi ekonomiċi, jew 
gruppi reliġjużi;

6. Jemmen li l-proprjetà u l-ġestjoni tal-midja għandhom ikunu trasparenti u ma jkunux 
ikkonċentrati; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw il-konkorrenza ħalli 
jindirizzaw u jipprevjenu l-pożizzjonijiet dominanti u jiggarantixxu l-aċċess lil dawk il-
ġodda li jidħlu fis-suq; jistieden li jkun hemm regoli li jiżguraw li l-konflitti ta' interess 
jkunu indirizzati u riżolti kif jixraq; jissottolinja li r-reklamar u l-isponsorizzar jistgħu 
jikkawżaw interferenza mal-linja editorjali tal-midjal

7. Jissottolinja l-importanza li tkun żgurata l-indipendenza tal-ġurnalisti, kemm minn 
pressjonijiet interni mill-edituri jew mis-sidien u b’mod estern mil-lobbies politiċi jew 
ekonomiċi jew minn gruppi ta’ interess oħrajn; jaċċentwa l-fatt li l-jedd għall-aċċess għal 
dokumenti u informazzjoni huwa fundamentali u jitlob li jkun hemm ħarsien sħiħ tal-
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prinċipju tal-kunfidenzjalità tal-għejun u għall-applikazzjoni stretta tal-ġurisprudenza tal-
Qorti Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem f’dan il-qasam, inkluż b’rabta mal-whistle-
blowing; jitlob li l-ġurnalisti jkunu mħarsa mit-theddid u mill-vjolenza, billi l-ġurnalisti 
investigattivi ta' spissa jisfaw mheddin bħala riżultat tal-att’vitajiet tagħhom; jaċċentwa l-
ħtieġa li jingħataw sostenn u promozzjoni lill-ġurnaliżmu investigattiv u li jkun promoss 
il-ġurnaliżmu etiku fil-midji bl-iżvilupp ta' standards professjonali u proċeduri xierqa ta' 
rimedju; 

8. Jissottolinja l-ħtieġa li jitfasslu regoli b’rabta mal-informazzjoni politika fil-midja 
awdjoviżivi ħalli jkun iggarantit l-aċċess fer lill-kompetituri, opinjonijiet u veduti politiċi 
differenti, b'mod partikolari fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet u r-referenda, ħalli jkun żgurat li 
ċ-ċittadini jkunu jistgħu jifformaw l-opinjonijiet tagħhom mingħajr influwenza mhux 
xieraq minn xi poter dominanti wieħed tal-formazzjoni tal-opinjoni;

9. Jisħaq dwar l-importanza li tkun immonitorjata l-libertà tal-midja fl-Ewropa u r-
rapportaġġ fuq bażi ta' kull sena dwar din il-materja, fuq il-bażi ta' standards dettaljati 
żviluppati mill-Kunsill tal-Ewropa u mill-OSCE u mill-approċċ analitiku bbażat fuq ir-
riskju u indikaturi żviluppati mill-istudju indipendenti redatt mill-Kummissjoni flimkien 
mal-istakeholders u l-esperti tal-NGOs; jemmen li l-Kummissjoni, l-Aġenzija għad-
Drittijiet Fundamentali, u/jew is-Centre for Media Pluralism and Media Freedom tal-EUI 
għandhom iwettqu dan il-kompitu;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tistituzzjonalizza l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni f’livell tal-
UE dwar il-midja, ngħidu aħna billi twaqqaf grupp ta’ regolaturi Ewropej għas-servizzi 
tal-midja awdjoviżivi, u li jarmonizzaw l-istatus tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kif 
hemm dispost fl-Artikoli 29 u 30 tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżivi 
(AVMSD), billi jkun żgurat li jkunu indipendenti, imparzjali u trasparenti f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-proċess tagħhom ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, l-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom 
u tal-proċess ta’ monitoraġġ, u li jkollhom setgħat ta’ sanzjoni xierqa li jiżguraw li d-
deċiżjonijiet tagħhom ikunu implementati;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa u f’waqthom fejn 
iqum tħassib b’rabta mal-libertà tal-espressjoni, tal-informazzjoni, tal-libertà tal-midja u 
tal-pluraliżmu fl-UE u fl-Istati Membri tagħha;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw it-trasparenza fil-proprjetà tal-
midja u jiżguraw jekk il-fondi pubbliċi jintużaw b'mod effikaċi mill-Istati Membri b'rabta 
mal-midja tas-servizz pubbliku;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri, l-Aġenzija għad-
Drittijiet Fundamentali, l-OSCE, il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, l-
Assemblea Parlamentari, il-Kummissjoni ta' Venezja u l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-
Bniedem.


