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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1221/2011, ippreżentata minn G.K., ta' ċittadinanza Latvjana, 
dwar vjolazzjoni tad-dritt għall-privatezza mill-ftehim ACTA (Ftehim 
Kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni)

Petizzjoni 0116/2012, imressqa minn Iwo Domeracki, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar il-ftehim kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni

Petizzjoni 0142/2012 imressqa minn Mateusz Wójtowicz, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, f’isem l-assoċjazzjoini "Forum Rdzawka", u 2 firmatarji oħra, 
dwar oppożizzjoni kontra l-ftehim internazzjonali tal-kummerċ ACTA

Petizzjoni 0203/2012, imressqa minn Joachim Scholz, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-ACTA

Petizzjoni 0223/2012, imressqa minn Alex Wilks, ta’ ċittadinanza Britannika, 
f’isem AVAAZ, akkumpanjata minn aktar minn żewġ miljun firma, dwar l-
ACTA

1. Sommarju tal-petizzjoni 1221/2011

Il-petizzjonant, b’mod konċiż ħafna, isostni li l-ftehim multilaterali ACTA nnegozjat mill-
Kummissjoni Ewropea jmur kontra l-privatezza u l-libertà tal-espressjoni fil-qasam tal-
kommunikazzjoni bl-internet, fil-kuntest tal-protezzjoni tal-propjetà intellettwali.

Sommarju tal-petizzjoni 0116/2012

Il-petizzjonant jappella lill-Parlament Ewropew biex iwaqqaf in-negozjati tal-ftehim 
kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (ACTA). Skont hu, dan il-ftehim la se 
jwaqqaf il-prodotti foloz, u lanqas il-piraterija fuq l-Internet. Huwa jemmen li l-ACTA, bl-
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iskuża tal-ġlieda kontra l-piraterija, jagħti wisq kontroll fuq l-Internet lill-awtoritajiet u lill-
intrapriżi, a spejjeż tan-negozji żgħar u tal-artisti. L-ACTA ser ixekkel ukoll b’mod 
konsiderevoli l-kummerċ tal-mediċini ġenerali. Il-petizzjonant jilmenta wkoll dwar in-nuqqas 
ta’ trasparenza li jikkaratterizza l-progress tan-negozjati tal-ACTA. Din tfakkru fl-era tal-
Unjoni Sovjetika, meta d-deċiżjonijiet kienu jittieħdu wara bibien magħluqa, mingħajr maċ-
ċittadini jkunu kkonsultati.

Sommarju tal-petizzjoni 0142/2012

Il-petizzjonant jesprimi d-disapprovazzjoni tiegħu fir-rigward tal-ftehim internazzjonali tal-
kummerċ ACTA u b’mod partikolari fir-rigward tar-referenzi li jagħmel għall-infurzar tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-ambjent diġitali u l-konsegwenzi li l-ACTA jista’ jkollu 
fuq l-aċċess għall-mediċini f’pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-petizzjonant jiġbed ukoll l-
attenzjoni għall-fatt li l-ACTA, minħabba definizzjonijiet mhux ċari u formulazzjonijiet 
ambigwi fit-test tal-ftehim, se jikkontribwixxi biex idgħajjef id-drittijiet għal-libertà, bħal-
libertà tal-espressjoni, id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għall-privatezza, u billi hu jqis li l-
ftehim imur kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, jitlob lill-Parlament Ewropew 
jiċħad l-ACTA u jirreferi l-każ lill-Qorti tal-UE.

Sommarju tal-petizzjoni 0203/2012

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jiċħad il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda 
kontra  l-Falsifikazzjoni (ACTA). Skont il-petizzjonant, l-istatus legali tat-titulari tad-drittijiet 
tal-awtur stabbilit permezz tal-Ftehim ACTA hu sproporzjonalment aktar solidu minn dak tal-
partijiet kontradittorji, fost affarijiet oħra minħabba li d-dritt għall-ġustizzja mhuwiex 
regolamentat biżżejjed. Il-petizzjonant iqis ukoll li l-obbligu għall-fornituri ta’ servizzi tal-
Internet li jipprovdu d-dejta dwar l-utenti tagħhom hu eċċessiv u li t-titulari tad-drittijiet tal-
awtur se jiksbu aktar saħħa mill-istat f’dan il-qasam. Barra minn hekk, il-petizzjonant iqis li l-
ftehim ACTA jista’ jagħmel ħsara lill-interessi tal-intrapriżi u jirriżulta fl-iżvelar ta’ sigrieti 
kummerċjali billi ma jinkludix regoli ta’ kunfidenzjalità. Barra minn dan, il-petizzjonant iqis 
li l-ftehim ACTA ma ġiex imfassal b’mod trasparenti u demokratiku.

Sommarju tal-petizzjoni 0223/2012

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jiddefendi bil-qawwa Internet liberu u miftuħ u 
jiċħad ir-ratifika tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni, billi dan il-
ftehim se jġib fi tmiemu l-Internet liberu u miftuħ. Għaċ-ċittadini tad-dinja kollha, l-Internet 
huwa għodda essenzjali għall-iskambju ta’ ideat u l-promozzjoni tad-demokrazija. Il-
petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex isir attur globali fuq quddiem u biex 
jipproteġi d-drittijiet tal-utenti tal-Internet.

2. Ammissibilità

1221/2011 Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2012.
0116/2012 Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Mejju 2012.
0142/2012 Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2012.
0203/2012 u 0223/2012 Iddikjarati ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2012.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' 
Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Fl-4 ta' Lulju 2012, permezz ta' votazzjoni fis-sessjoni plenarja, il-Parlament Ewropew ċaħad 
l-approvazzjoni tiegħu għall-ACTA (Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-
Falsifikazzjoni) u għalhekk il-ftehim ma jistax jiġi ratifikat. Fid-19 ta' Diċembru 2012, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tirtira t-talba tagħha (datata 10 ta' Mejju 2012) lill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja biex din tagħti l-opinjoni tagħha dwar jekk l-ACTA huwiex kumpatibbli mat-
Trattati Ewropej, b'mod partikolari mal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni infurmat b'dan lill-Kumitat INTA tal-Parlament Ewropew fl-istess 
jum. 

Il-Qorti ħassret il-kwistjoni mir-reġistru tal-Qorti bl-Ordni tat-18 ta' Frar 2013. 

Fid-dawl ta' dan kollu, il-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq jaqgħu. 


