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libertate pe internet în Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la planurile ministrului justiției elen privind constituirea unui comitet 
special responsabil cu identificarea furnizorilor de bloguri și a utilizatorilor de internet și cu 
extinderea listei activităților ilicite, pentru care se permite furnizarea de informații 
confidențiale pentru investigații și depistare. Petiționarul consideră că această măsură 
contravine dispozițiilor din Convenția europeană a drepturilor omului privind libertatea de 
exprimare și dreptul la un proces echitabil și solicită Parlamentului European să verifice în ce 
măsură este vorba în acest caz despre o încălcare (având în vedere că internetul este un mediu 
electronic).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În limita competențelor care i-au fost încredințate, Comisia sprijină libertatea de expresie și 
pluralismul media ca piloni ai unei societăți democratice. Aceste drepturi fundamentale sunt 
consacrate în articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale, care recunoaște deopotrivă 
dreptul la un proces echitabil în articolul 47. Cu toate acestea, în temeiul Tratatului privind 
Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia 
Europeană nu are atribuția generală de a interveni în probleme din domeniul drepturilor 
fundamentale. În conformitate cu articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a UE, carta 
este aplicabilă statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul UE. 



PE491.210v01-00 2/2 CM\904851RO.doc

RO

Nu există o legislație distinctă a UE pentru libertatea de expresie pe internet. 

Cu toate acestea, orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte prevederile 
naționale de transpunere a Directivei 95/46/CE, cu excepția cazului în care prelucrarea face 
obiectul uneia dintre derogările stabilite în articolul 3 alineatul (2) din directivă. În 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter 
personal, care se aplică tuturor operațiunilor de prelucrare automată, totală sau parțială, a 
datelor cu caracter personal, precum și prelucrării neautomate a datelor cu caracter personal, 
conținute sau care urmează să fie conținute într-un sistem de evidență, responsabilitatea de a 
asigura echilibrul dintre dreptul fundamental la viață privată și libertatea de expresie le revine 
statelor membre.

Comisia nu are competența de a analiza presupusele încălcări ale Convenției europene a 
drepturilor omului (CEDO). Instituția competentă în acest sens este Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, unde poate înainta o plângere oricine consideră că i-a fost încălcat un 
drept fundamental.

Concluzii

Comisia observă că respectiva cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii 
dincolo de competențele Uniunii. În ceea ce privește presupusele încălcări ale CEDO, 
Comisia indică petiționarului opțiunea proceselor naționale relevante. 


