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Suġġett: Petizzjoni 1034/2011, imressqa minn Andrea Moretti, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar abbozz ta’ leġiżlazzjoni biex biha jiġu regolati l-bloggs tal-
Internet u l-libertà tal-espressjoni fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tiġbed l-attenzjoni għall-abbozz ta’ leġiżlazzjoni Taljana bl-għan li jiġu regolati 
l-ħolqien u l-użu tal-bloggs tal-Internet, liema leġiżlazzjoni, skont il-petizzjonant, tista’ tpoġġi 
fil-perikolu l-libertà ta’ espressjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Jannar 2012. 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-petizzjoni tiġbed l-attenzjoni għall-abbozz ta’ leġiżlazzjoni Taljana bl-għan li jiġu regolati 
l-ħolqien u l-użu tal-bloggs tal-Internet, liema leġiżlazzjoni, skont il-petizzjonant, tista’ tpoġġi 
fil-perikolu l-libertà ta’ espressjoni.

Il-Kummissjoni hija konxja mid-dibattitu li kien għaddej waqt ix-xogħol fil-parlament Taljan 
rigward l-abbozz ta’ liġi dwar l-użu tal-interċettar tal-linji telefoniċi, matul il-ħarifa tal-2011. 

Il-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti essenzjali 
tas-soċjetajiet demokratiċi u hija stabbilita fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li fid-dawl tal-importanza ta’ dawn il-prinċipji, hija ħatret 
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grupp ta’ livell għoli indipendenti dwar il-Pluraliżmu tal-Midja u l-Libertà tal-Midja presedut 
mill-Prof. Dr. Vike-Freiberga. Il-Kummissjoni waqqfet ukoll iċ-Ċentru għall-Pluraliżmu tal-
Midja u l-Libertà tal-Midja fi ħdan ir-Robert Schuman School tal-Istitut Universitarju 
Ewropew f’Diċembru 2011. 

Ir-rispett għal-libertà tal-midja, il-ħarsien tas-sorsi tal-ġurnalisti, il-libertà tal-kritika tas-
setgħat privati u tal-gvern, il-midja indipendenti u l-korpi regolatorji indipendenti huma 
kollha essenzjali għall-eżerċizzju sħiħ tal-libertà tal-espressjoni. Il-Kummissjoni hija 
impenjata bis-sħiħ li tiżgura u tippromwovi r-rispett għad-drittijiet fundamentali fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kompetenzi tagħha. Skont l-Artikolu 51(1) tal-K a r t a  tad-Drittijiet 
Fundamentali, id-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw għall-Istati Membri biss meta jkunu qed 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. 

Il-leġiżlazzjoni tal-UE ma tipprekludix lill-Istati Membri milli jużaw l-interċettar tal-linji 
telefoniċi fil-qafas ta’ investigazzjonijiet u proċeduri kriminali jekk dan isir skont l-
Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (95/46/KE). 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni għandha ssegwi l-passi futuri possibbli rigward l-abbozz ta’ liġi u, jekk tiġi 
adottata, hija għandha twettaq analiżi tal-aħħar verżjoni tagħha biex tivvaluta jekk hijiex 
kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE. 


