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Ġermaniża, dwar iffinanzjar tal-proġett INDECT

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-proġett INDECT jinkludi riċerka dwar l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
mfassla biex jinvestigaw tendenzi ta’ mġiba “anormali” f’komunikazzjonijiet moderni. Dan 
jinvolvi l-użu ta’ dejta minn kameras ta’ sorveljanza li jirrikonoxxu l-uċuħ, traċċar tad-dejta 
bil-GSM, u dejta mill-web pages u minn pjattaformi ta’ messaġġi, u l-kollazzjoni ta’ dawn 
f’databank fejn dawn jistgħu jiġu skrutinizzati permezz ta’ search engine. Huwa jgħid ukoll li 
l-perjodu jinkludi riċerka f’tekniki mobbli ta’ sorveljanza personali. Huwa jargumenta li, fuq 
naħa waħda, jekk il-proġett huwa intenzjonat biss għal skopijiet ta’ riċerka u mingħajr ebda 
użu mis-sejbiet, dan ikun ħela ta’ miljuni ta’ ewro ta’ dħul mit-taxxa u li jekk min-naħa l-
oħra, is-sejbiet tiegħu jkunu qed jintużaw, dan huwa ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż 
l-Artikolu 12 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, li jgħid hekk: “Ħadd
m’għandu jkollu għal xejn b’xejn indħil fil-ħajja privata tiegħu, fil-familja tiegħu, f’daru jew 
fl-ittri tiegħu, u lanqas m’għandu jbati minn attakki fuq l-unur u l-fama tiegħu. Kulħadd 
għandu l-jedd għall-protezzjoni mil-liġi kontra kull indħil jew attakki bħal dawn.” Għalhekk 
huwa tal-fehma li, f’kull każ, għandu jintemm l-iffinanzjar għall-proġett INDECT.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-proġett INDECT, appoġġjat mit-Tema tas-Siġurtà tas-Seba’ Programm Kwadru dwar ir-
Riċerka u l-Iżvilupp (FP7), għandu l-għan li jiżviluppa pjattaforma għar-reġistrazzjoni u 
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skambju ta’ dejta operazzjonali, inkluż ir-rikonoxximent ta’ mġiba anormali jew ta’ vjolenza, 
u li jiżviluppa prototip ta’ sistema integrata u ċċentrata fuq in-netwerk li tappoġġja l-
attivitajiet operazzjonali tal-uffiċjali tal-pulizija f’azzjonijiet tal-infurzar tal-liġi. 

Il-proġett INDECT kien suġġett għal Reviżjoni tal-Etika. Il-bord għar-reviżjoni tal-etika 
kkonkluda li, wara l-adozzjoni tar-rekwiżiti tar-reviżjoni, ix-xogħol tar-riċerka huwa 
f’konformità sħiħa mar-regoli u l-obbligi legali li għandhom jiġu osservati mill-UE u mill-
Istati Membri tagħha. Fost oħrajn, ir-rekwiżiti jinkludu l-istabbiliment ta’ proġett tal-Bord tal-
Etika li se jirrapporta lill-Kummissjoni dwar il-possibilità ta’ użu ħażin tar-riżultati tar-
riċerka. Barra minn hekk, il-proġetti kollha ffinanzjati skont l-FP7, inkluż INDECT, 
għandhom ikunu konformi bi sħiħ mal-leġiżlazzjoni fil-livell tal-UE u dak nazzjonali għall-
protezzjoni ta’ dejta personali. 

Dan jeħtieġ inter alia li l-Artikolu 8 tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali għandu 
jiġi rispettat, fatt li jagħti lil kulħadd id-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali li 
tikkonċernah/a. Jekk dejta personali hija pproċessata, din għandha tiġi pproċessata b’mod 
ġust, għal skopijiet speċifiċi u fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna kkonċernata jew xi bażi 
leġittima oħra stabbilita mil-liġi, u għandha b’mod partikolari tkun meħtieġa u proporzjonata. 
Barra minn hekk, kulħadd għandu d-dritt ta’ aċċess għal dejta li nġabret dwaru/ha, u d-dritt li 
din tiġi emendata. Il-konformità ma’ dawn ir-regoli hija suġġetta għal kontroll minn awtorità 
indipendenti. 

Il-Kummissjoni tixtieq tindika wkoll li l-proġetti kollha fil-qasam tar-riċerka tas-sigurtà 
għandhom ikunu suġġetti wkoll għal dibattitu pubbliku u għal skrutinju. Pereżempju, fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni, il-proġett INDECT kien mistieden biex jippreżenta s-sejbiet 
tiegħu u jiddiskuti dawn ma’ esperti dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta fil-
Konferenza dwar is-Sigurtà tar-Riċerka fl-aħħar ta’ Settembru ’09 fi Stokkolma. L-aspetti tal-
protezzjoni tad-dejta tal-proġett INDECT qed jiġu diskussi wkoll mill-Artikolu 29 tal-Parti ta’ 
Ħidma, il-korp indipendenti ta’ konsulenza għall-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

Il-petizzjonant jilmenta li “INDECT” huwa ħela ta’ flus jekk it-teknoloġiji żviluppati hemm 
ma jiġux implimentati”, filwaqt li jistqarr li “jekk it-teknoloġiji żviluppati jiġu implimentati, 
dawn jiksru l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali”. Din l-istqarrija hija simplifikata żżejjed u 
għandha argument intrinsiku.
- Jidher li l-istqarrija dwar il-fatt li l-implimentazzjoni ta’ ċerti riżultati ta’ riċerka twassal, 

b’mod inevitabbli, għal prattiki li mhumiex etiċi jew legali hija b’xi mod issimplifikata 
żżejjed; tmur ukoll kontra l-idea bażika fir-rigward tal-libertà tar-riċerka u tista’ tirriżulta
f’waqfien inaċċettabbli tar-riċerka għal soluzzjonijiet ġodda li jipprovdu sigurtà pubblika 
aħjar.

- Tabilħaqq, l-iskop ta’ proġetti ta’ riċerka tas-sigurtà tal-FP7 huwa li jippromwovu d-
disponibilità ta’ għarfien u teknoloġiji oriġinali biex tissaħħaħ is-sigurtà pubblika taċ-
ċittadini. Evidentement, l-ippjanar ta’ attivitajiet ta’ żvilupp tat-teknoloġija bħal dawn taħt 
FP7 jeħtieġu jsiru b’tali mod li jimmassimizzaw l-użu prattiku f’kuntest operazzjonali. Il-
parteċipazzjoni ta’ ‘utenti finali’, bħal fil-każ ta’ INDECT, hija għalhekk ikkunsidrata ta’ 
għajnuna kbira.

- Id-deċiżjoni dwar l-iżvilupp u l-użu tar-riżultati tar-riċerka tista’ tkun ibbażata biss fuq 
bażi legali. It-teknoloġiji żviluppati taħt INDECT huma intiżi għall-pulizija u awtoritajiet 
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oħra tal-infurzar tal-liġi. Madankollu, tibqa’ r-responsabilità tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri li jaraw li jintużaw dawn it-teknoloġiji, filwaqt li ovvjament jikkunsidraw id-dritt 
ta’ kull ċittadin għall-protezzjoni tad-dejta personali tiegħu, b’mod partikolari l-prinċipju 
ta’ proporzjonalità (kif stabbilit fl-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE). 
Il-Kummissjoni tistenna li l-Istati Membri jiżnu l-aspetti kollha possibbli għall-użu ta’
teknoloġiji bħal dawn b’tali mod li jiġu rispettati bi sħiħ il-protezzjoni tad-dejta personali 
u drittijiet fundamentali oħra. 

- Kif intqal qabel, jekk l-Istati Membri jkollhom l-intenzjoni li jużaw teknoloġiji ġodda bħal 
dawn fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, huma marbuta li jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali tal-UE kif stipulati fil-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali 
kif ukoll fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u li jindirizzaw l-
ipproċessar tad-dejta personali skont bażi legali xierqa. 

Fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-petizzjonant dwar ix-xogħol li qed isir fil-proġett 
INDECT, il-ħtiġijiet li ġejjin jeħtieġu jiġu ċċarati/ikkoreġuti
- Fir-rigward ta’ punt 2 – Sa fejn nafu aħna, INDECT mhuwa qed jippjana l-ebda xogħol li 

jirrigwarda smigħ bil-moħbi ta’ konverżazzjonijiet fuq it-telefown. 
- Fir-rigward ta’ punt 3 - Jekk din is-sistema fil-futur tintuża mill-awtoritajiet nazzjonali tal-

infurzar tal-liġi, huwa ovvju li l-aċċess għall-bażijiet ta’ dejta pjanati u d-dejta personali li 
jkun hemm fihom ikun strettament regolat mil-liġi nazzjonali u għalhekk ristrett għal 
dawk l-awtoritajiet pubbliċi awtorizzati mil-liġi biex ikollhom aċċess għal skopijiet 
speċifiċi li huma definiti minn qabel.

- Fir-rigward ta’ punt 5 - se jiġi żviluppat tagħmir għall-pulizija biex ifittxu tagħmir 
personali, iżda f’dan il-każ ukoll, dan huwa possibbli biss fi ħdan ir-regoli legali stabbiliti, 
li għalihom, f’ħafna mill-każijiet hija meħtieġa deċiżjoni tal-qorti u f’każ ta’ reat biss (l-
ebda xogħol ta’ riċerka dwar tiftixa sistematika remota mhu ppjanat)

- Barra minn hekk, dwar l-istqarrija tal-‘permess għall-aċċess għal dejta personali ta’ 
kwalunkwe ċittadin minn kulħadd’, din mhux korretta, tmur kontra l-Artikolu 8 tal-Karta 
u ċertament m’għandhiex x’taqsam mal-objettivi/qasam ta’ applikazzjoni tal-proġett. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli tiffinanzja l-proġett INDECT. Wara li 
analizzat it-tħassib tal-petizzjonant, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-suppożizzjonijiet 
prinċipali mressqa biex jargumentaw it-twaqqif ta’ finanzjament għall-proġett INDECT 
mhumiex sostanzjati.


