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Suġġett: Petizzjoni 0642/2011 imressqa minn Melissa Valentin, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni rigward kwistjonijiet li 
jinvolvu lit-tfal 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrappreżenta grupp ta’ 60 tifel u tifla, mill-Italja, l-Isvezja u Franza, li huma 
parti mill-programm internazzjoni għall-edukazzjoni u l-koperazzjoni ta’ Comenius: ‘L-
Ewropa tat-Tfal: drittijiet u dmirijiet’. Il-petizzjonanta tirreferi għal diversi setturi li, fil-fehma 
tagħha u tat-tfal li tgħin, għandhom jiġu soġġetti għal leġiżlazzjoni uniformi madwar l-Unjoni 
Ewropea kollha. Dawn is-setturi jinkludu l-internet, l-edukazzjoni, id-drogi (l-alcoħol, it-
tabakk u n-narkotiċi) u s-sesswalità. Dan is-suġġeriment joriġina minn studju komparattiv tal-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru, li huwa pprovdut. Għalhekk, hija tistaqsi jekk l-Unjoni 
Ewropea tistax tiddiskuti dan is-suġġeriment. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli  fis-17 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonanta tirrappreżenta grupp ta’ 60 tifel u tifla, mill-Italja, l-Isvezja u Franza, li qed 
jieħdu sehem fil-programm internazzjoni għall-edukazzjoni u l-koperazzjoni ta’ Comenius: 
‘L-Ewropa tat-Tfal: drittijiet u dmirijiet’. Il-petizzjonanta tirreferi għal diversi setturi li, fil-
fehma tat-tfal, għandhom jiġu soġġetti għal leġiżlazzjoni uniformi madwar l-Unjoni Ewropea 
kollha. Dawn is-setturi jinkludu l-Internet, l-edukazzjoni, id-drogi (l-alcoħol, it-tabakk u n-
narkotiċi) u s-sesswalità. B’mod aktar partikolari, il-petizzjonanta titlob għal leġiżlazzjoni tal-
UE:
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 L-introduzzjoni ta’ "Karta tal-Identità tal-Internet" li tkun meħtieġa biex jinkiseb 
aċċess fuq siti tal-internet. B’dan il-mod, l-aċċess tat-tfal għal ċertu siti jkun faċilment 
jista’ jiġu mblukkat 

 It-twaqqif ta’ sistema ta’ gradazzjoni tal-għalliema u l-introduzzjoni ta’ edukazzjoni 
sesswali obbligatorja.

 It-twaqqif ta’ skemi edukattivi li jipprovdu informazzjoni dwar il-perikli relatati mal-
abbuż tad-droga u tal-alkoħol miż-żgħażagħ u l-introduzzjoni tal-possibbiltà għat-tfal 
ta’ 16-il sena biex jixtru alkoħol ħafif fir-ristoranti. Il-leġiżlazzjoni tal-UE għandha 
tippermetti wkoll li adulti li għandhom 18-il sena jixtru alkoħol mill-ħwienet.

 Jingħata d-dritt li minuri ta’ 16-il sena li huma tqal jiddeċiedu dwar l-abort. 
 L-Istati Membri jiġu obbligati jipprovdu għajnuna finanzjarja lill-ġenituri minorenni

"Karti tal-Identità tal-Internet" jew kunċetti relatati kienu ġew diskussi bħala mezzi għall-
verifika tal-età u għal kwistjonijiet ta’ verifika oħrajn. S’issa, l-ebda soluzzjoni ma nstabet 
effettiva, bl-eċċezzjoni ta’ waħda. L-ewwel nett, billi l-Internet huwa globali u s-servizzi 
huma aċċessibbli minn kullimkien, kull soluzzjoni li mhijiex rispettata globalment, tista’ tiġi 
evitata, eż. bl-użu ta’ indirizz barrani biex ikun hemm aċċess għal ċertu kontenut. L-ebda 
pajjiż waħdu, lanqas l-UE, ma jista’ jimplimenta faċilment soluzzjoni globali, li mhijiex 
sostnuta mill-infrastruttura sħiħa tal-Internet, mingħajr ftehim globali. Barra minn hekk, ħafna 
mis-soluzzjonijiet tekniċi kkunsidrati joħolqu problemi addizzjonali, eż. bil-ġbir ta’ ammonti 
kbar ta’ dejta personali potenzjalment sensittiva li jistgħu jkunu suġġetti għal użu ħażin u 
għall-attakki.

L-għan tal-proġett STORK1iffinanzjat mill-UE kien li tinstab soluzzjoni prattika għall-
identifikazzjoni elettronika sikura (eID) bejn il-fruntieri.  L-eID hija parti waħda biss mill-
istorja; l-awtentikazzjoni hija l-parti l-oħra: Persuna tista’ tidentifika lilha nfisha billi 
tiddikjara li hija ċertu persuna iżda min jaf jekk il-persuna hiex tgħid il-verità? Il-prova fir-
rigward ta’ dikjarazzjoni ta’ identità ssir permezz ta’ proċess ta’ awtentikazzjoni. Fil-prattika 
inti tpoġġi, pereżempju, l-eID tiegħek f’tagħmir għall-qari tal-kards (identifikazzjoni) u 
ddaħħal il-PIN (awtentikazzjoni). Imbagħad jiġi vverifikat jekk id-dejta pprovduta hijiex 
valida jew le.

Wieħed mill-provi ta’ natura deċiżiva fil-proġett STORK kien imsejjaħ "Chat Aktar Sikur" li 
huwa partikolarment interessanti għat-tfal u għaż-żgħażagħ. "Chat Aktar Sikur" jagħmilha 
possibbli li persuna tiċċettja b’mod sikur mal-ħbieb tal-istess età mingħajr ma jidħlu persuni li 
l-età tagħhom tkun aktar minn dik prevista għad-dħul fiċ-chat room. Għall-"verifika tal-età" 
tuża l-eID tiegħek. La l-isem, la l-indirizz, u lanqas dejta oħra mhuma meħtieġa. "Chat Aktar 
Sikur" juri li huwa possibbli li tiġi żvelata biss informazzjoni li hija assolutament meħtieġa 
biex taċċedi servizz onlajn. 

Il-Kummissjoni se tipproponi qafas legali dwar l-identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni u l-firma 
elettronika sas-sajf 2012. Element indispensabbli se jkun ir-rikonoxximent reċiproku u l-
aċċettazzjoni tal-eIDs u l-awtentikazzjoni bejn il-fruntieri. Dan għandu jippermetti li ċ-
ċittadini jużaw l-eIDs nazzjonali tagħhom biex jaċċedu servizzi onlajn mhux biss f’pajjiżhom 
                                               
1 Identifikazzjoni elettronika sikura fl-Ewropa: https://www.eid-stork.eu/
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iżda wkoll fi Stati Membri oħra. Se jkun ukoll possibbli li l-eIDs jintużaw għal dawk is-
servizzi u applikazzjonijiet li jeħtieġu l-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni sikura: Fornituri 
ta’ chat rooms jistgħu joffru ambjenti protetti aħjar billi jintegraw l-eIDs rikonoxxuti u 
aċċettati fl-UE kollha fis-sistema tagħhom. 

Il-Programm tal-Kummissjoni Internet aktar Sikur qed jippromwovi l-użu sikur u 
responsabbli tal-Internet u ta’ apparat mobbli miż-żgħażagħ. Ċentri tal-Internet Aktar Sikur fi 
30 pajjiż Ewropew qed iqajmu kuxjenza u jipprovdu għajnuna u appoġġ għat-tfal, għalliema u 
ġenituri1.

Il-Kummissjoni ġabret flimkien koalizzjoni ta’ 28 kumpanija ewlenin (inklużi Facebook, 
Google, eċċ)2li impenjaw ruħhom li jagħmlu l-internet aħjar u aktar sikur għat-tfal u għaż-
żgħażagħ. Il-kumpaniji taw il-kelma tagħhom li jimplimentaw azzjonijiet ta’ prijorità bħal 
pereżempju li jiffaċilitaw kif persuna tirraporta b’faċilità kontenut ta’ ħsara, jiżguraw kontrolli 
tal-privatezza adattati għall-età, joffru għażliet usa’ għall-kontroll mill-ġenituri u l-
klassifikazzjoni tal-kontenut. Barra minn hekk, il-Kummissjoni reċentament ippublikat 
dokument ta’ strateġija li tistabbilixxi firxa ta’ miżuri meħtieġa biex:

 tinkoraġġixxi lin-negozji Ewropej jiżviluppaw kontenut ta’ kwalità onlajn għat-tfal
 toħloq ambjent sikur għat-tfal onlajn
 tqajjem kuxjenza dwar ir-riskji li t-tfal jistgħu jiltaqgħu magħhom onlajn u 

tipprovdilhom l-għodda u strateġiji biex jipproteġu lilhom infushom, jiżviluppaw il-
ħsieb kritiku u l-ħiliet diġitali

 tinkludi t-tagħlim dwar is-sikurezza onlajn fil-kurrikula tal-iskejjel sal-2013

B’mod aktar partikolari, fir-rigward tas-suġġeriment li jkun hemm armonizzazzjoni fil-livell 
tal-UE tal-leġiżlazzjoni relevanti għall-edukazzjoni, skont l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-kontenut tat-tagħlim u l-organizzazzjoni ta’ sistemi 
edukattivi jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. Għaldaqstant, l-UE ma tistax 
tipproponi atti leġiżlattivi relatati mal-kurrikulu skolastiku bħal sistema ta’ gradazzjoni ta’ 
għalliema u l-edukazzjoni sesswali obbligatorja jew edukazzjoni dwar il-kwistjoni tad-drogi. 
Madanakollu, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jixtieq jinnota li l-Kunsill Ewropew u l-
Parlament fl-2006 adottaw Rakkomandazzjoni (2006/962/KE) li tistabbilixxi t-tmien 
kompetenzi ewlenin li ċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom ikollhom. Taħt 'kompetenzi 
soċjali u ċiviċi', hemm inklużi xi wħud mis-suġġetti enfasizzati mill-petizzjonanta:  
"...Kompetenza soċjali hija marbuta mal-benessri personali u soċjali li titlob konoxxenza ta’ 
kif individwi jistgħu jiżguraw l-aħjar saħħa fiżika u mentali, inkluż l-ambjent tal-familja 
tagħhom u l-ambjent soċjali qrib tagħhom, u għarfien ta’ kif stil ta’ ħajja b’saħħitha jista’ 
jikkontribwixxi għal dan. Għal parteċipazzjoni interpersonali u soċjali ta’ suċċess, huwa 
essenzjali li persuna tifhem il-kodiċi ta’ kondotta u manjieri ġeneralment aċċettati fis-
soċjetajiet u ambjenti differenti (eż. fuq ix-xogħol). Huwa daqstant importanti li wieħed ikun 
konxju ta’ kunċetti bażiċi relatati ma’ individwi, gruppi, organizzazzjonijiet tax-xogħol, 
ugwalità tas-sessi u non-diskriminazzjoni, soċjetà u kultura. Huwa essenzjali li jkun hemm 
fehim tad-dimensjonijiet multi-kulturali u soċjo-ekonomiċi tas-soċjetajiet Ewropej u kif l-
identità kulturali nazzjonali tirrelata mal-identità Ewropea. ..." 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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Fir-rigward tal-provvista ta’ informazzjoni dwar l-użu illeċitu tad-droga, il-Programm 
Speċifiku "Prevenzjoni tad-Droga u Informazzjoni", li jkopri l-perjodu mill-2007 sal-2013 
jipprovdi fondi għal proġetti innovattivi transkonfinali fuq il-prevenzjoni tad-droga, li jistgħu 
jinkludu kampanji, proġetti li jżidu l-għarfien u l-għoti ta’ informazzjoni oġġettiva liż-
żgħażagħ dwar ir-riskji tal-użu illeċitu tad-droga. 

Għal dettalji dwar il-Programm, ara http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/programme/drug-
prevention-information/index_en.htm  

Dwar is-suġġeriment relatat mal-regolament tal-abort, il-Kummissjoni tenfasizza li din il-
kwistjoni taqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati Membri.

Fir-rigward tas-suġġeriment tal-petizzjonanta dwar għajnuna finanzjarja għall-ġenituri 
adoloxxenti, l-Istati Membri jibqgħu responsabbli f’dan il-qasam. Attwalment il-Kummissjoni 
qed tħejji Rakkomandazzjoni biex trawwem l-isforzi tal-Istati Membri u tal-UE biex 
jindirizzaw il-faqar tat-tfal. Ir-Rakkomandazzjoni dwar il-faqar tat-tfal se tistabbilixxi prinċipji 
komuni għal intervent effettiv f’oqsma ewlenin, li jinkludu wkoll l-appoġġ għall-familja, 
aċċess aħjar għas-suq tax-xogħol, miżuri ta’ appoġġ għad-dħul finanzjarju, u aċċess imtejjeb 
għall-kura tat-tfal, għall-kura tas-saħħa jew għal servizzi soċjali, li jistgħu jinfluwenzaw b’mod 
pożittiv is-sitwazzjoni tal-ġenituri adoloxxenti permezz ta’ approċċ integrat. 

Konklużjoni

L-Unjoni Ewropea tista’ tadotta biss leġiżlazzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat 
mogħtija lilha mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

F’dan ir-rigward l-azzjonijiet dwar l-edukazzjoni, il-prevenzjoni tad-droga, l-abort u l-
għajnuna finanzjarja għal familji żgħażagħ għandhom ikunu primarjament implimentati mill-
Istati Membri. Il-Kummissjoni qiegħda madanakollu tipprepara inizjattivi speċifiċi f’xi wħud 
minn dawn l-oqsma, inklużi rakkomandazzjonijiet jew finanzjament.

Fir-rigward tal-karta tal-identità elettronika, il-Proġett Pilota fuq skala kbira STORK1, 
kofinanzjat mill-UE, joffri pjattaforma ta’ awtentikazzjoni transkonfinali fl-UE għas-servizzi 
elettroniċi. Il-Kummissjoni se tipproponi wkoll qafas legali dwar l-identifikazzjoni, l-
awtentikazzjoni u l-firma elettronika sas-sajf ta’ din is-sena.  

                                               
1 Identifikazzjoni elettronika sikura fl-Ewropa.


