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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0845/2012 imressqa minn U.O., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar it-
twaqqif ta’ ċentru ta’ twissija bikrija biex jinvestiga artikli fl-istampa li jqajmu 
mibegħda bejn il-popli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob għal twaqqif ta’ ċentru ta’ twissija bikrija fejn l-artikli fl-istampa jistgħu 
jiġu investigati għall-espressjonijiet ta’, u l-istigazzjoni ta’ mibegħda bejn il-popli fl-Ewropa. 
Huwa jirreferi f’dan ir-rigward għal artikli fl-istampa Brittanika li jesprimu mibegħda lejn il-
Ġermaniżi u l-Ġermanja. B’mod partikolari huwa jenfasizza r-referenzi għat-Tieni Gwerra 
Dinjija u s-suġġerimenti li l-Ġermanja trid tiddomina l-Ewropa ekonomikament u 
politikament u, jiddikjara li din it-tendenza saret aktar evidenti sa mill-bidu tal-kriżi 
finanzjarja. Huwa jinnota wkoll li l-mexxejja politiċi Ġermaniżi bħall-Kanċillier Merkel 
jidhru b’mod regolari f’fotomontaġġi akkumpanjati minn simboli Nażisti u/jew b’uniformijiet 
tan-Nażi, u l-politiki Ġermaniżi huma deskritti bl-użu ta’ terminoloġija tal-gwerra. Il-
petizzjonant jiddikjara li l-istituzzjonijiet Ewropej ma janalizzawx b’mod sistematiku dawn l-
artikli ta’ mibegħda u ta’ insult diretti lejn il-barranin. Huwa jikkunsidra li l-Ewropa tagħżel li 
tħares lil hemm aktar milli tieħu pożizzjoni kontra artikli fl-istampa li jqajmu mibegħda.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Unjoni ma għandha l-ebda kompetenza ġenerali biex tipproponi 
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-libertà tal-istampa. Ġeneralment sta għall-Istati Membri li 
jipprovdu regoli dettaljati dwar kif l-istampa u l-midja għandhom jiġu organizzati u regolati 
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f'pajjiżhom.
Il-Kummissjoni tiġġieled kontra d-diskors razzista u ksenofobu permezz ta' Deċiżjoni Qafas 
2008/913/ĠAI1, li tippenalizza l-inċitament pubbliku intenzjonali għall-vjolenza jew 
mibegħda abbażi tar-razza, ta' kulur tal-ġilda, reliġjon, dixxendenza jew oriġini nazzjonali jew 
etnika.  Addizzjonalment, id-Direttiva 2010/13/UE2 tipprojbixxi kull inċitament għall-
mibegħda abbażi ta' razza, sess, reliġjon jew nazzjonalità fis-servizzi tal-midja awdjoviżiva.

Id-Deċiżjoni Qafas u d-Direttiva ma jistipulaw l-ebda bażi legali li għandha tippermetti l-
istabbiliment ta' sistema ta' twissija bikrija kif suġġerit mill-petizzjonant.
B'mod aktar speċifiku, filwaqt li l-Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Istati 
Membri tad-Deċiżjoni Qafas 2008/913/ĠAI, sta għall-awtoritajiet nazzjonali, bħall-pulizija u
l-qrati, biex jinvestigaw kwalunkwe każ konkret u biex ikun stabbilit jekk jistgħux jitqiesu 
bħala inċitament pubbliku intenzjonali għall-vjolenza jew mibegħda abbażi tar-raġunijiet 
msemmija.  L-istess jista' jingħad għad-Direttiva 2010/13/UE meta r-responsabilità għall-
infurzar tar-regoli jirrisjedi primarjament mal-Istati Membri, fejn is-servizz jitqies bħala 
stabbilit. Eċċezzjonalment, Stat riċevitur jista' jillimita x-xandir u t-trażmissjoni mill-ġdid 
jekk jikser l-istandards nazzjonali dwar diskors ta' mibegħda, li jirrikjedi notifika minn qabel 
lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tkompli tagħti attenzjoni partikolari għall-implimentazzjoni korretta 
tad-Deċiżjoni Qafas 2008/913/ĠAI, kif ukoll id-Direttiva 2010/13/UE. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas 
2008/913/ĠAI fl-2013. Kif imsemmi aktar 'il fuq, il-Kummissjoni madankollu mhijiex 
f'pożizzjoni li tistabbilixxi ċentru ta' twissija bikrija.

                                               
1 Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u 

espressjonijiet ta' razziżmu u ta' ksenofobija permezz tal-liġi kriminali, ĠU L 328, 6.12.2008.
2 Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ 

ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-
forniment ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva), ĠU L 95, 
15.04.2010.


