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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.5.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0898/2011 imressqa minn A. T. ta' ċittadinanza Griega, dwar 
nuqqas ta’ libertà fil-Greċja  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-pjanijiet tal-Ministru għall-Ġustizzja Grieg li jaħtar kumitat 
speċjali responsabbli għall-identifikazzjoni ta’ fornituri ta’ bloggijiet u utenti tal-Internet u 
għaż-żieda mal-lista ta’ azzjonijiet illegali li b’rabta magħhom huwa permess l-iżvelar ta’ 
informazzjoni kunfidenzjali għall-finijiet ta’ investigazzjoni u kjarifika. Il-petizzjonant 
jemmen li din il-miżura tikser id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem li jikkonċernaw il-libertà tal-espressjoni u d-dritt għal smigħ ġust, u jitlob lill-
Parlament Ewropew jeżamina sa fejn il-każ ikkonċernat (li fih l-internet huwa forma ta’ midja 
elettronika) jikkostitwixxi ksur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-Kummissjoni tappoġġja l-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja bħala kolonni ta’ 
soċjetà demokratika fi ħdan l-ambitu tal-kompetenzi tagħha. Dawk il-valuri fundamentali 
huma mħarsa fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tirrikonoxxi wkoll id-dritt għal smigħ ġust fl-Artikolu 47. Madanakollu, taħt it-
Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-
Kummissjoni Ewropea m’għandha ebda setgħa ġenerali li tintervjeni fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem. Skont l-Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, il-Karta hija 
applikabbli għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE. 
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M’hemm ebda leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-libertà tal-espressjoni għall-komunikazzjonijiet bl-
internet bħala tali. 

Madanakollu, kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali għandu jkun konformi tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 95/46/KE, ħlief meta l-ipproċessar jaqa’ 
fi ħdan waħda mill-eżenzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 (2) tad-Direttiva. F’konformità mal-
Artikolu 9 tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 95/46/KE, li tapplika għall-ipproċessar 
kollu ta’ dejta personali, kollha kemm hi jew parzjalment b'mezzi awtomatiċi, u għall-
ipproċessar differenti minn dak b'mezzi awtomatiċi ta' dejta personali li jifforma parti minn 
sistema ta' iffajljar jew huwa maħsub li jifforma parti minn sistema ta’ iffajljar, huwa f’idejn 
l-Istati Membri li jiżguraw li d-dritt fundamentali għall-privatezza jkun rikonċiljat mal-libertà 
tal-espressjoni.

Il-Kummissjoni mhijiex kompetenti sabiex teżamina l-ksur allegat tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet Umani (KEDB). L-istituzzjoni li għandha s-setgħa li tagħmel dan hija l-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn kull min iqis li kwalunkwe mid-drittijiet 
fundamentali tiegħu ġew miksura jista’ jressaq ilment.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tinnota li l-Karta ma testendix il-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni lil 
hinn mis-setgħat tal-Unjoni. Rigward l-allegati ksur tal-KEDB, il-Kummissjoni tixtieq tindika 
lill-petizzjonant l-għażla ta’ proċessi legali nazzjonali relevanti. 


