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Ref.: Petiția nr. 0843/2011, adresată de Alessandro Michelucci, de cetățenie italiană, 
privind sistemele electronice de supraveghere

Petiția nr. 0943/2011, adresată de Alessandro Michelucci, de cetățenie italiană, în 
numele „Gothic-Party”, privind încadrarea persoanelor care lucrează în IT în 
categoria profesiilor liberale

1. Rezumatul petiției nr. 0843/2011

Petiționarul solicită interzicerea sistemelor electromagnetice de supraveghere și control, care 
ar fi nocive pentru sănătatea umană.

Rezumatul petiției nr. 0943/2011

Petiționarul propune elaborarea unei directive în scopul încadrării persoanelor care lucrează în 
domeniul IT într-o categorie a profesiilor liberale și definirea acestei categorii.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0843/2011 a fost declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011, iar petiția 
nr. 0943/2011 a fost declarată admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Prima petiție este o copie a unei denunțări către o forță de poliție locală italiană, care susține 
faptul că autorități nespecificate ar putea folosi radiații de frecvență ultra redusă pentru a 
influența „undele cerebrale” ale cetățenilor și, în cele din urmă, pentru a-i controla.
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Cea de-a doua, a aceluiași petiționar, este o propunere pentru un „Gotik Pakt” care ar putea 
reuni Tratatul privind Uniunea Europeană revizuit cu altele existente la nivel mondial 
(Organizația Conferinței Islamice, Uniunea Africană, MERCOSUR și NATO). Petiționarul 
recunoaște beneficiile unei astfel de inițiative pentru interpreți și translatori și adaugă câteva 
obiective specifice, cum ar fi eradicarea HIV, crearea unei organizații a rețelelor europene de 
radioteleviziune și a unei burse europene de valori.

Consultarea site-ului web Gothic Party pare să indice faptul că adresarea de petiții către 
Parlamentul European reprezintă una dintre activitățile sale principale. 
Comisia remarcă, totuși, că nicăieri nu este clar modul în care petiționarul este afectat direct 
de problemele pe care le prezintă, în conformitate cu art. 227 din TFUE.

În legătură cu fondul petițiilor, Comisia ar dori să trimită înainte de toate Comisia pentru 
petiții, din nou, către o sursă general-recunoscută de informații științifice actuale privind 
riscurile potențiale ale radiațiilor asupra sănătății publice, și anume Comitetul științific pentru 
riscuri sanitare emergente și nou identificate al Comisiei (SCENIHR)1 .

În legătură cu restul aspectelor, Comisia ar sugera petiționarului să consulte înainte de toate 
publicațiile autorizate privind utilizarea organizațiilor regionale de integrare (precum Pactul 
Andin, ASEAN, UE, …) în calitate de sisteme mai generale de guvernanță globală. 
Universitatea Organizației Națiunilor Unite oferă o bibliografie adecvată2.

În cele din urmă, cu privire la eradicarea HIV i-ar putea fi indicate petiționarului referințe 
utile existente precum obiectivul de dezvoltare al mileniului nr. 5 și dezbateri parlamentare 
relevante3; cu privire la crearea unei organizații a rețelelor europene de radioteleviziune –
canalul de știri existent al UE și dezbateri parlamentare relevante, precum cele pe tema 
rapoartelor Løkkegaard și Lamassoure; iar privitor la meritele competiției dintre bursele de 
valori naționale și într-adevăr regionale – raportul Lamfalussy al Comitetului înțelepților 
(„wise men”) din 2001 și dezbateri parlamentare relevante.

Comisia consideră premizele acestor două petiții ca fiind extrem de slabe și neobișnuite 
pentru petițiile care îi sunt adresate în mod obișnuit pentru informare.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 O bibliografie adecvată a Universității Organizației Națiunilor Unite poate fi găsită la:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


