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El Parlament Europeu va adoptar el 6 de maig passat una posició ferma 

en defensa dels drets dels internautes a l'establir per aclaparadora 

majoria que no es pot suspendre l'accés a internet a un ciutadà sense 

decisió judicial prèvia. 

 

La ferma postura adoptada per l'Eurocambra en aquesta qüestió crucial 

suposa un dur revés polític per als països que, com França, impulsen una 

legislació nacional per deixar sense accés a internet per mera via 

administrativa els ciutadans dels quals se sospiti que intercanvien arxius 

(música, pel·lícules) a la xarxa. La inclusió de l'exigència d'una decisió 

judicial per tallar l'accés a internet en el paquet legislatiu comunitari 

sobre telecomunicacions s'haurà de negociar ara amb els representants 

dels 27 estats de la Unió Europea (UE) al Consell de Ministres europeu. 

 

Com que aquest punt va ser aprovat per majoria absoluta --407 vots a 

favor, 57 en contra i 171 abstencions--, l'Eurocambra es troba en una 

posició de força en la futura negociació amb els Vint-i-set. L'esmena 

introduïda per l'Eurocambra en el paquet legislatiu sobre 

telecomunicacions estableix que "no es pot imposar cap restricció als 

drets i llibertats fonamentals dels usuaris finals sense una resolució 

prèvia de les autoritats judicials". 

 

 

 

 



DIVISIÓ AL PP 

 

L'esmena a favor dels drets dels internautes va ser impulsada pels grups 

parlamentaris liberal i verd. Després de diverses vacil·lacions, s'hi va 

sumar la majoria del grup socialista. La proposta va comptar igualment 

amb el recolzament de l'esquerra unitària i d'una part del grup popular. 

La delegació espanyola del PP va votar dividida: una part hi va votar en 

contra, la majoria es va abstenir i uns quants hi van votar a favor. 

 

La majoria dels eurodiputats consideren la votació com una victòria molt 

important de les llibertats ciutadanes a l'exigir garanties judicials en les 

comunicacions electròniques. La ferma presa de posició de l'Eurocambra 

també va ser celebrada com una gran victòria per part de la comunitat 

internauta, que no entén pas que sigui un delicte el fet d'intercanviar 

fitxers de música i pel·lícules a la xarxa, de la mateixa manera que no es 

persegueix la gent que presta llibres. 


