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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1299/2009, imressqa minn T. P., ta’ nazzjonalità Ġermaniża dwar 
miżuri f’livell Ewropew biex jitwaqqaf it-tixrid onlajn ta’ simboli tal-lemin estrem 
u n-negazzjoni tal-olokawst

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar it-tixrid regolari onlajn f’pajjiżi bħad-Danimarka u l-
Iżvezja ta’ propoganda Soċjalista Nazzjonali bl-iskuża tal-libertà tal-espressjoni. Huwa 
jargumenta li żviluppi bħal dawn qed ibaxxu d-dinjità umana u l-prinċipju tal-ugwaljanza u l-
koeżistenza paċifika. Huwa jitlob għal projbizzjoni tat-tixrid ta’ materjal bħal dan u l-
prosekuzzjoni ta’ dawk li jonqsu milli jikkonformaw ma’ din il-projbizzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-faxxiżmu, in-Nażiżmu u ideoloġiji totalitarji oħra imorru kontra l-
prinċipji li fuqhom twaqqfet l-Unjoni Ewropea.

It-tixrid ta’ propaganda Soċjalista Nazzjonali mhuwiex, fit-termini deskritti mill-Petizzjonant, 
ipprojbit fil-livell tal-UE. Madankollu, id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 
ta’ Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u 
ksenofobija permezz tal-liġi kriminali tindirizza t-tixrid pubbliku ta’ materjal li jinċita 
pubblikament il-vjolenza jew il-mibegħda bbażata fuq ir-razziżmu u l-ksenofobija.

Skont id-Deċiżjoni ta’ Qafas imsemmija, l-Istati Membri għandhom jimponu pieni – permezz 
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ta’ penali kriminali effettivi, proporzjonati u dissważivi – fuq it-tixrid pubbliku jew id-
distribuzzjoni ta’ artikli, stampi jew materjal ieħor li jinċita pubblikament il-vjolenza jew il-
mibegħda kontra grupp ta’ persuni jew membru ta’ tali grupp definit b’referenza għar-razza, 
il-kulur, ir-reliġjon, nisel il-familja, iċ-ċittadin jew l-oriġini etnika. Projbizzjoni bħal din 
tkopri wkoll it-tixrid onlajn. Għandhom jiġu imposti wkoll pieni kull meta r-reati tan-Nażi ma 
jitqiesux b’mod serju, jinċaħdu jew ma jingħatawx l-importanza dovuta fil-pubbliku - meta 
tali imġiba ssir b’tali mod li x’aktarx jinċita vjolenza jew mibegħda kontra tali grupp jew 
membru ta’ tali grupp. L-Istati Membri għandhom ikunu konformi ma’ din id-Deċiżjoni ta’ 
Qafas billi tiġi trasposta kif suppost fil-liġijiet nazzjonali tagħhom sat-28 ta’ Novembru 2010. 

Il-Kummissjoni ħadet l-impenn li tissorvelja l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ta’ Qafas 
kemm jista’ jkun fid-dettall, f’konformità mas-setgħat ikkonferiti lilha bit-Trattat. Twaqqaf 
grupp ta’ esperti għal dan l-għan.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tinnota li t-teħid tal-miżuri neċessarji jaqa’ fil-kompetenza tal-
Istati Membri, b’mod partikolari fir-rigward tal-edukazzjoni u tal-informazzjoni, biex jiġi 
żgurat li tkun priservata l-memorja ta’ natura totalitarja u kriminali tal-faxxiżmu u tan-
Nażiżmu.


