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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl žmogaus teisių ir technologijos: sekimo ir įsikišimo sistemų poveikis žmogaus teisėms 
trečiosiose šalyse
(2014/2232(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Tarptautinį pilietinių ir 
politinių teisių paktą, ypač jo 19 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Tarybos priimtą ES strateginę programą 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje1,

– atsižvelgdamas į Tarybos (Užsienio reikalai) 2014 m. gegužės 12 d. patvirtintas ES 
žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,2,

– atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 2011 m. 
gruodžio 15 d. pranešimą dėl raiškos laisvės internete3 ir į ESBO specialiojo įgaliotinio 
dėl žiniasklaidos laisvės reguliarųjį pranešimą, pristatytą per 2014 m. lapkričio 27 d. 
vykusį ESBO nuolatinės tarybos posėdį4,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo pranešimą dėl žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu, pateiktą 2014 m. rugsėjo 23 d.
(A/69/397)5,

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 30 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
ataskaitą „Teisė į privatumą skaitmeniniame amžiuje“, 6

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 26 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto pranešimą dėl masinio sekimo7,

                                               
1 HYPERLINK 
"http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm" 
http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2 HYPERLINK 
"http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf" 
http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 HYPERLINK "http://www.osce.org/fom/127656?download=true" 
http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 HYPERLINK "http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement" http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 HYPERLINK "http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-
37_en.doc" http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-
37_en.doc.
7 HYPERLINK "http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-
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– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo 
agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų 
poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje1,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių, tarptautinių korporacijų ir 
kitų verslo įmonių klausimu 2011 m. kovo 21 d. pranešimą „Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniai principai. Jungtinių Tautų programos „Ginti, gerbti ir taisyti“ 
įgyvendinimas“2,

– atsižvelgdamas į EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms3 ir į 2014 m. metinį 
pranešimą dėl ESBO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. metinį Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos 
pranešimą5,

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 12 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
„Interneto politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto 
valdymą“6,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. daugiasubjekčio forumo „NETmundial“ 
pareiškimą7,

– atsižvelgdamas į Pirmininko santrauką apie dalyvavimą 9-ajame Interneto valdymo 
forume, vykusiame 2014 m. rugsėjo 2–5 d. Stambule,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ribojančias priemones, taikomas Egiptui, Libijai, 
Iranui, Pietų Sudanui, Sudanui ir Sirijai, tarp kurių taikomas embargo telekomunikacijų 
įrangai, informacijos ir ryšių technologijoms ir stebėsenos priemonėms,

                                                                                                                                                  
EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10b7a2" http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-
MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10b7a2.
1 Priimti tekstai P7_TA(2014)0230.
2 HYPERLINK 
"http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr
:system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode" 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 HYPERLINK "http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf" 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 HYPERLINK "http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C" http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 HYPERLINK "https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf" 
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 HYPERLINK "http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-
Document.pdf" http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
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– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 599/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, 
nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių 
tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą1,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimą dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės sistemos 
peržiūros2,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 24 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Eksporto kontrolės politikos peržiūra. Saugumo ir konkurencingumo 
užtikrinimas kintančiame pasaulyje “3,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. lapkričio 21 d. išvadas tema „Eksporto kontrolės 
politikos peržiūra“,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės 
strategijos ES užsienio politikoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos 
laisvės5,

– atsižvelgdamas į savo neatidėliotinais klausimais priimtas rezoliucijas dėl žmogaus 
teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų, kuriose reiškiamas 
susirūpinimas dėl skaitmeninių laisvių,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir vykstančias derybas dėl ES 
prisijungimo prie jos,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0000/2015),

A. kadangi technologijų plėtra ir galimybė naudotis atviru internetu padarė didelį poveikį 
žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, nes buvo išplėstas žodžio laisvės, galimybės 
gauti informacijos, teisės į privatumą ir susirinkimų laisvės taikymo mastas visame 
pasaulyje;

B. kadangi technologijų sistemos vis dažniau naudojamos žmogaus teisėms pažeisti, 
taikant cenzūrą, sekimą, neteisėtą prisijungimą prie priemonių, trukdymą veikti, 
perėmimą, informacijos ir asmenų sekimą ir stebėjimą;

                                               
1 OL L 173, 2014 6 12.
2 OL L 173, 2014 6 12.
3 COM(2014) 0244.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0274.
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C. kadangi tai vykdo vyriausybės, nusikalstamos organizacijos, teroristų tinklai ir privatūs 
subjektai, pažeisdami žmogaus teises;

D. kadangi aplinkybės, kuriomis IRT naudojamos, didele dalimi apibrėžia, kokį poveikį jos 
gali daryti žmogaus teisių puoselėjimui ar jų pažeidimams;

E. kadangi skaitmeninėje srityje privatūs subjektai atlieka vis svarbesnį vaidmenį;

F. kadangi interneto kibernetinis saugumas ir kovos su terorizmu priemonės, naudojant 
ITT, ar jo stebėjimas dažnai daro labai didelį neigiamą poveikį žmogaus teisėms visame 
pasaulyje, ypač dėl to, kad trūksta teisinio pagrindo, būtinumo, proporcingumo ar 
demokratinės ir teisminės priežiūros;

G. kadangi skaitmeninis saugumas ir skaitmeninė laisvė yra labai svarbūs ir vienas kito 
negali pakeisti, bet turėtų vienas kitą sustiprinti;

H. kadangi Europos Sąjunga vien tik savo pavyzdžiu gali vadovauti skaitmeninių laisvių 
srityje, ir tik tada, kai jos bus apsaugotos pačioje ES;

1. pripažįsta, kad žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės yra visuotinės ir turėtų būti 
ginamos pasauliniu mastu;

2. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES užsienio veiksmai yra suderinti su jos vidaus 
politikos sritimis, susijusiomis su IRT;

3. pabrėžia, kad IRT vaidmuo turėtų būti integruotas į ES visų sričių politiką ir programas, 
siekiant puoselėti žmogaus teisių apsaugą;

4. ragina ryžtingai vystyti ir skleisti technologijas, kurios padėtų saugoti žmogaus teises ir 
gerinti gyventojų skaitmenines laisves ir saugumą;

5. ragina Komisiją ir Tarybą remti ir mokyti žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės 
veikėjus ir nepriklausomus žurnalistus naudoti IRT savo veikloje ir suteikti jiems galių 
bei skatinti atitinkamas pagrindines teises – teisę į privatų gyvenimą, žodžio laisvę, 
susirinkimų laisvę ir internetinių asociacijų laisvę;

6. ragina Tarybą ir Komisiją primygtinai reikalauti, kad būtina užtikrinti ir laikytis 
skaitmeninių laisvių ir neriboti prieigos prie interneto visų rūšių ryšiuose su trečiųjų 
šalių atstovais, įskaitant stojimo derybas, prekybos derybas, žmogaus teisių dialogus ir 
diplomatinius kontaktus;

7. ragina visuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis įtraukti sąlygiškumo nuostatas, 
kuriose būtų aiškiai nurodoma apie būtinybę užtikrinti ir laikytis skaitmeninių laivių ir 
neribotos interneto prieigos;

8. pabrėžia, kad siekiant sukurti veiksmingą ES vystymosi ir žmogaus teisių politiką 
būtina integruoti IRT ir įveikti skaitmeninę atskirtį, suteikiant pagrindinę technologinę 
infrastruktūrą ir palengvinant galimybes gauti žinių ir informacijos, taip pat skatinant 
skaitmeninį raštingumą visame pasaulyje;
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9. pabrėžia, kad skaitmeniniu žmogaus teisių pažeidimų įrodymų rinkimu ir sklaida galima 
prisidėti prie pasaulinės kovos su nebaudžiamumu; mano, jog ši medžiaga turėtų būti 
priimtina pagal tarptautinę (baudžiamąją) teisę, kad ji galėtų būti naudojama kaip 
įrodymai teismo procesuose;

10. smerkia tai, kad ES pagamintos informacijos ir ryšių technologijos ir sukurtos paslaugos 
trečiosiose šalyse naudojamos pažeidžiant žmogaus teises – vykdoma cenzūra, masinis 
sekimas, trukdymas veikti, perėmimas, kontrolė, piliečių ir jų veiksmų sekimas ir 
stebėjimas (mobiliųjų) telefonų tinkluose ir internete;

11. mano, kad masinis sekimas yra visada neproporcingas ir todėl pažiedžia būtinumo ir 
proporcingumo principus ir taip pat žmogaus teises;

12. pabrėžia, kad įmonių socialinės atsakomybės principai ir žmogaus teisės projektavimo 
kriterijais, kuriuos sudaro technologijų sprendimai ir inovacijos, apsaugančios žmogaus 
teises, turėtų būti patvirtinti ES teisėje, siekiant užtikrinti, kad interneto paslaugų 
teikėjai, programinės įrangos plėtotojai, techninės įrangos gamintojai, socialinių tinklų 
paslaugų teikėjai, žiniasklaida ir kiti subjektai pasauliniu mastu atsižvelgtų į galutinių 
vartotojų žmogaus teises;

13. pabrėžia būtinybę įgyvendinti ir stebėti ES reglamentus ir sankcijas, susijusias su IRT, 
ES lygmeniu, įskaitant visą apimančių mechanizmų naudojimą, tuo būdu užtikrinant, 
kad valstybės narės laikosi teisės aktų ir išlaiko vienodas sąlygas;

14. todėl ragina Komisiją nedelsiant parengti pasiūlymą dėl pažangių ir veiksmingų 
politikos šakų, kuriose būtų reglamentuojamas dvejopo naudojimo technologijų 
eksportas, sprendžiami galimo žalingo IRT produktų ir paslaugų eksporto į trečiąsias 
šalis klausimai, kaip tai nurodyta 2014 m. balandžio mėn. bendrame Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškime;

15. pabrėžia, kad Komisija turėtų turėti galimybę skubiai suteikti įmonėms, abejojančioms, 
ar prašyti eksporto licencijos, naujausią informaciją apie sandorių teisėtumą ar galimą 
žalingą poveikį;

16. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kuriais būtų peržiūrima, kaip ES standartai, 
taikomi IRT, galėtų būti naudojami, siekiant užkirsti kelią galimam žalingam tokių 
technologijų ar kitų paslaugų eksporto į trečiąsias šalis poveikiui, kai tokios sąvokos, 
kaip „teisėtas leidimas perimti informaciją“ yra įvairiai interpretuojamos arba kai teisinė 
valstybė neegzistuoja; 

17. ragina kurti politiką, kuria būtų reglamentuojami „nulinės dienos“ pažeidžiamumai 
(angl. zero-day exploits), siekiant išvengti jų panaudojimo kibernetinėse atakose ar 
neteisėtai prisijungiant prie prietaisų ir dėl to pažeidžiant žmogaus teises;

18. apgailestauja, kad kai kurios Europos bendrovės ir kai kurios tarptautinės bendrovės, 
veikiančios ES valstybėse, yra aktyviai įsitraukę į žmogaus teisių pažeidinėjimą;

19. ragina Komisiją viešai neleisti bendrovėms, įsitraukusioms į minėtą veiklą, dalyvauti ES 
viešųjų pirkimų procedūrose, nesuteikti mokslinių tyrimų ir vystymosi finansavimo ar 
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kitos finansinės paramos;

20. ragina Komisiją ir Tarybą aktyviai ginti atvirą internetą, įvairių suinteresuotų subjektų 
sprendimų priėmimo procedūras ir skaitmenines laisves interneto valdymo forumuose;

21. ragina Komisiją įtraukti pilietinę visuomenę ir nepriklausomus IRT srities ekspertus, 
užtikrinant naujausias žinias, kurios turėtų padėti sukurti gerai ateičiai parengtą politiką;

22. pabrėžia, kad būtina vengti nenumatytų pasekmių, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, 
informacijos mainų ir prieigos prie informacijos ribojimo ar technologijų eksporto, jei 
tai padeda puoselėti žmogaus teises;

23. mano, kad valstybės sektoriaus ir privačių subjektų bendradarbiavimui pasauliniu mastu 
skaitmeninėje srityje būtina taikyti stabdžių ir atsvarų sistemą ir dėl jo neturėtų 
nukentėti demokratinė ir teisminė priežiūra;

24. paveda Pirmininkui perduoti šį pranešimą Tarybai, Komisijai ir Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.


