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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1034/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Andrea 
Moretti, par plānotajiem tiesību aktiem, lai reglamentētu interneta blogus un 
vārda brīvību Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz plānotajiem tiesību aktiem Itālijā, kuru mērķis ir 
reglamentēt interneta blogu izveidi un izmantošanu, kas, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēja, 
apdraudētu vārda brīvību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz plānotajiem tiesību aktiem Itālijā, kuru mērķis ir 
reglamentēt interneta blogu izveidi un izmantošanu, kas, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēja, 
apdraudētu vārda brīvību.

Komisija ir informēta par diskusijām, kas 2011. gada rudenī pavadīja Itālijas Parlamenta 
darbu attiecībā uz tiesību akta projektu par pieslēgpārtveršanas izmantošanu. 

Vārda un informācijas brīvība ir viens no mūsu demokrātisko sabiedrību pamatprincipiem, un 
tas ir nostiprināts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 10. pantā. 

Komisija vēlas uzsvērt, ka saistībā ar šo principu nozīmi, tā ir sasaukusi neatkarīgu augsta 



PE491.000v01-00 2/2 CM\903812LV.doc

LV

līmeņa Mediju plurālisma un mediju brīvības grupu, kuru vada prof. Dr. Vīķe-Freiberga. 
Komisija 2011. gada decembrī Eiropas Universitātes institūta Robēra Šūmana skolā izveidoja 
Mediju plurālisma un mediju brīvības centru. 

Lai pilnīgi īstenotu vārda brīvību, ir svarīgi nodrošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību, brīvību 
kritizēt privātās un valsts varas struktūras, neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un neatkarīgas 
regulatīvās iestādes. Komisija savu pilnvaru jomā ir pilnīgi apņēmusies nodrošināt un veicināt 
pamattiesību ievērošanu. Saskaņā ar Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu tās noteikumi 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. 

ES likumdošana neliedz dalībvalstīm izmeklēšanas un kriminālprocesa ietvaros izmantot 
pieslēgpārtveršanu, ja to veic saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvas (95/46/EK) 13. pantu. 

Secinājums
Komisija turpinās sekot iespējamai turpmākajai rīcībai saistībā ar tiesību akta projektu, un, ja 
tas tiks pieņemts, tā veiks tiesību akta galīgās versijas analīzi, lai izvērtētu, vai tas atbilst ES 
tiesību aktiem. 


