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Suġġett: Petizzjoni 0843/2011, imressqa minn Alessandro Michelucci, ta' ċittadinanza 
Taljana, dwar sistemi ta’ sorveljanza elettroniċi,

Petizzjoni 0943/2011, imressqa minn Alessandro Michelucci, ta' ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-Partit Gotiku, dwar ir-rikonoxximent bħala grupp 
professjonali ta’ persuni li jaħdmu fl-IT

1. Sommarju tal-petizzjoni 0843/2011

Il-petizzjonant jitlob il-projbizzjoni tas-sistemi elettromanjetiċi ta’ sorveljanza u kontroll li 
jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem.

Sommarju tal-petizzjoni 0943/2011

Il-petizzjonant jidher li qed jargumenta favur l-abbozzar ta’ direttiva bil-għan li l-ħaddiema fl-
IT jiġu definiti u rikonoxxuti bħala grupp professjonali.

2. Ammissibbiltà

Il-petizzjoni 0843/2011 iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2011, il-
petizzjoni 0943/2011 iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna tagħti informazzjoni skont ir-Regola 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

L-ewwel petizzjoni hija kopja ta’ denunzja lil korp tal-pulizija lokali Taljan, bl-allegazzjoni li 
awtoritajiet mhux speċifikati jistgħu jkunu qegħdin jużaw radjazzjoni bi frekwenza ultrabaxxa 
biex taffettwa l-“mewġ tal-moħħ” taċ-ċittadini u fl-aħħar mill-aħħar tikkontrollahom.
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It-tieni, mill-istess petizzjonant, hija proposta għal "Gotik Pakt" li jġib flimkien Trattat tal-
Unjoni stabbilit mill-ġdid ma' diversi oħrajn li jeżistu madwar id-dinja (l-Organizzazzjoni tal-
Konferenza Islamika, l-Unjoni Afrikana, il-MERCOSUR u n-NATO). Il-petizzjonant 
jirrikonoxxi l-benefiċċji ta’ tali inizjattiva għall-interpreti u t-tradutturi, u jżid xi għanijiet 
speċifiċi bħall-qerda tal-HIV, il-ħolqien ta' Organizzazzjoni Ewropea għal Netwerk tax-
Xandir, u ta' Borża Ewropea.

Żjara fuq il-websajt tal-Partit Gotiku donnha turi li petizzjoni għall-Parlament Ewropew 
tikkostitwixxi waħda mill-attivitajiet ewlenin tagħha. Il-Kummissjoni tinnota, madankollu, li 
fl-ebda punt mhuwa ċar kif petizzjonant hu direttament affettwat mis-suġġetti li jippreżenta, 
skont l-Artikolu 227 tat-TFUE.

Dwar is-sustanza tal-petizzjonijiet, il-Kummissjoni l-ewwel nett tixtieq tirreferi lill-Kumitat 
għal darb’oħra għal sors ta’ informazzjoni xjentifika attwali rikonoxxuta b’mod ġenerali dwar 
ir-riskji potenzjali tar-radjazzjoni għas-saħħa pubblika li hu l-Kumitat Xjentifiku dwar ir-
Riskji Għas-Saħħa Emerġenti u li Ġew Identifikati b'Mod Ġdid (SCENIHR)1 .
Mill-bqija, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant jiġi referut l-ewwel għal 
pubblikazzjonijiet awtorevoli dwar l-użu ta’ organizzazzjonijiet tal-integrazzjoni reġjonali 
(bħall-Patt Andin, ASEAN, UE, ...) għal sistemi aktar ġenerali ta’ governanza globali. L-
Università tan-Nazzjonijiet Uniti toffri biblijografija xierqa2.

Finalment, dwar il-qerda tal-HIV il-petizzjonant jista’ jiġi riferut, b’mod utli għall-Għan tal-
Millenju Nru 5 eżistenti u d-dibattiti Parlamentari relevanti3; dwar il-ħolqien ta’ 
Organizzazzjoni Ewropea għal Netwerk tax-Xandir – għall-Istazzjon tal-Aħbarijiet tal-UE 
eżistenti u d-dibattiti Parlamentari relevanti bħal dawk dwar ir-rapporti Løkkegaard u 
Lamassoure; u dwar il-merti tal-kompetizzjoni bejn il-Boroż nazzjonali kif ukoll dawk 
reġjonali – sar-rapport Lamfalussy (“wise men”) tal-2001 u d-dibattiti Parlamentari relevanti.
Il-Kummissjoni ssib il-premessi ta’ dawn iż-żewġ petizzjonijiet dgħajfa ħafna, u neqsin mill-
karatteristiċi tal-petizzjonijiet li s-soltu jintbagħtu lilha għall-informazzjoni.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Bibliografija xierqa mill-Universita’ tan-Nazzjonijiet Uniti tista’ tinstab fuq:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


