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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1034/2011, adresată de Andrea Moretti, de cetățenie italiană, privind 
proiectele legislative de reglementare a blogurilor de pe internet și libertatea de 
exprimare în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiția atrage atenția asupra proiectelor legislative italiene care au ca scop reglementarea 
creării și utilizării blogurilor de pe internet, care, potrivit petiționarului, ar putea reprezenta un 
pericol pentru libertatea de exprimare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiția atrage atenția asupra proiectelor legislative italiene care au ca scop reglementarea 
creării și utilizării blogurilor de pe internet, care, potrivit petiționarului, ar putea reprezenta un 
pericol pentru libertatea de exprimare.

Comisia este la curent cu dezbaterea din toamna anului 2011 privind activitatea Parlamentului 
italian referitoare la proiectul de lege privind utilizarea interceptării convorbirilor telefonice. 

Libertatea de exprimare și de informare constituie unul din fundamentele esențiale ale 
societăților noastre democratice și este consacrată la articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și la articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului. 
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Comisia dorește să sublinieze că, având în vedere importanța acestor principii, a convocat un 
grup independent la nivel înalt privind pluralismul și libertatea mass-mediei, prezidat de Prof. 
Dr. Vike-Freiberga. De asemenea, în decembrie 2011, Comisia înființat Centrul pentru 
Pluralism și Libertate în Mass-media în cadrul Centrului de Studii Aprofundate Robert 
Schuman al Institutului Universitar European. 

Respectarea libertății mijloacelor de informare, protecția surselor jurnalistice, libertatea de a 
critica entități private sau sisteme de guvernământ, independența mass-mediei și a 
organismelor de reglementare sunt esențiale pentru exercitarea deplină a libertății de 
exprimare. Comisia s-a angajat ferm să garanteze și să promoveze respectarea drepturilor 
fundamentale, în limita competențelor sale. Conform dispozițiilor articolului 51 alineatul (1) 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prevederile acesteia se aplică statelor 
membre numai atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. 

Legislația UE nu împiedică statele membre să utilizeze interceptarea în cadrul investigațiilor 
și al procedurilor penale în cazul în care acest lucru se realizează în temeiul articolului 13 din 
Directiva 95/46/CE privind protecția datelor. 

Concluzie

Comisia va urmări posibila evoluție a proiectului de lege și, dacă acesta va trebui adoptat, va 
efectua o analiză a versiunii sale finale pentru a evalua dacă este compatibil cu dreptul UE. 


