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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „Drepturile omului și tehnologia: impactul sistemelor de intruziune și 
supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe”
(2014/2232(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și Pactul internațional 
privind drepturile civile și politice, în special articolul 19,

– având în vedere Cadrul strategic al Uniunii Europene privind drepturile omului și 
democrația, adoptat de către Consiliu la 25 iunie 20121,

– având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de 
exprimare online și offline, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 12 mai 20142,

– având în vedere raportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
din 15 decembrie 2011 intitulat „Libertatea de exprimare pe internet”3 și raportul regulat 
al Reprezentantului special al OSCE pentru libertatea mass-mediei adresat Consiliului 
permanent al OSCE din 27 noiembrie 20144,

– având în vedere Raportul prezentat de Raportorul special al ONU pentru promovarea și 
protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cadrul luptei împotriva 
terorismului din 23 septembrie 2014 (A/69/397)5,

– având în vedere raportul Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului 
din 30 iunie 2014 intitulat „Dreptul la viață privată în era digitală”,6

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunării 
parlamentare a Consiliului Europei din 26 ianuarie 2015 privind „Supravegherea în 
masă”7,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la programul de 
supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de 
supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție 
și de afaceri interne8,

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.html
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2
8 Texte adoptate, P7_TA(2014)0230.
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– având în vedere raportul din 21 martie 2011 al Reprezentantului special al ONU privind 
drepturile omului și corporațiile transnaționale, precum și alte întreprinderi, intitulat 
„Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului: implementarea cadrului 
Organizației Națiunilor Unite „Protecție, respect și remediere””1,

– având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale2 și raportul 
anual pe 2014 privind Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale3,

– având în vedere raportul anual pe 2013 al Corporației pentru alocarea de nume și 
numere de domenii internet4,

– având în vedere comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 12 februarie 2014 
intitulată „Guvernanța și politica în domeniul internetului: rolul Europei în modelarea 
viitorului guvernanței internetului”5,

– având în vedere declarația reuniunii multilaterale NETmundial, adoptată la 24 aprilie 
20146,

– având în vedere rezumatul președintelui celui de-al nouălea Forum pentru guvernarea 
internetului, organizat la Istanbul în perioada 2-5 septembrie 2014,

– având în vedere măsurile restrictive ale Uniunii Europene aflate în vigoare împotriva 
Egiptului, Libiei, Iranului, Sudanul de Sud, Sudanului și Siriei, dintre care unele includ 
embargouri asupra echipamentelor de telecomunicații, tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și instrumentelor de monitorizare,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 599/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, 
transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare7,

– având în vedere declarația comună din 16 aprilie 2014 a Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei cu privire la revizuirea sistemului de control al exporturilor de 
produse cu dublă utilizare8,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 24 
aprilie 2014 intitulată „Revizuirea politicii privind controlul exporturilor: asigurarea 

                                               
1

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
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
5 COM(2014)0072.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 JO L 173, 12.6.2014.
8 JO L 173, 12.6.2014.



PR\1050403RO.doc 5/8 PE549.160v02-00

RO

securității și a competitivității într-o lume în schimbare”1,

– având în vedere concluziile Consiliului din 21 noiembrie 2014 referitoare la revizuirea 
politicii privind controlul exporturilor,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la o strategie privind 
libertatea digitală în politica externă a UE2,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-
mediei3,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la cazuri urgente de încălcare a drepturilor 
omului, a democrației și a statului de drept, în cazul în care acestea ridică probleme în 
ceea ce privește libertățile digitale,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și negocierile în curs de 
desfășurare referitoare la aderarea UE la Convenție,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0000/2015),

A. întrucât evoluțiile tehnologice și accesul la internetul deschis permit existența 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și exercită un efect pozitiv prin 
extinderea domeniului de aplicare a libertății de exprimare, a accesului la informații, a 
dreptului la viața privată și a libertății de întrunire în întreaga lume;

B. întrucât sistemele tehnologice sunt, de asemenea, din ce în ce mai utilizate ca 
instrumente pentru încălcarea drepturilor omului prin cenzurare, supraveghere, accesul 
neautorizat la dispozitive, bruiere, interceptare, urmărirea și localizarea informațiilor și 
a persoanelor;

C. întrucât aceste lucruri le fac guvernele, organizațiile criminale, rețelele teroriste și 
actorii privați pentru a încălca drepturile omului;

D. întrucât contextul în care TIC sunt utilizate determină, în mare măsură, impactul pe care 
acestea îl pot avea ca o forță pentru a promova sau pentru a încălca drepturile omului;

E. întrucât, în domeniul digital, actorii privați joacă un rol din ce în ce mai important;

F. întrucât măsurile de securitate (în spațiul informatic) și de combatere a terorismului care 
implică TIC sau monitorizarea internetului deseori au efecte negative importante asupra 
drepturilor omului peste tot în lume, în special în absența temeiului juridic, a necesității, 
a proporționalității sau a supravegherii democratice și judiciare;

                                               
1 COM(2014)0244.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0470.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0274.
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G. întrucât securitatea digitală și libertatea digitală sunt esențiale și nu se pot substitui una 
celeilalte, ci ar trebui să se întărească reciproc;

H. întrucât Uniunea Europeană poate conduce numai prin puterea exemplului în ceea ce 
privește libertățile digitale atunci când acestea sunt protejate în UE;

1. recunoaște că drepturile omului și libertățile fundamentale sunt universale și ar trebui 
apărate la nivel mondial;

2. invită Comisia să asigure coerența între acțiunile externe ale UE și politicile sale interne 
legate de TIC;

3. subliniază că rolul TIC ar trebui integrat în toate politicile și programele UE pentru a 
promova protejarea drepturilor omului;

4. solicită dezvoltarea și diseminarea activă a tehnologiilor care contribuie la protejarea 
drepturilor omului și facilitează libertățile digitale și de securitate ale oamenilor;

5. invită Comisia și Consiliul să îi sprijine, să îi formeze și să îi capaciteze pe apărătorii 
drepturilor omului, pe militanții societății civile și pe ziariștii independenți care 
utilizează TIC în activitățile lor, și să promoveze drepturile fundamentale aferente, 
precum dreptul la intimitate, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și libertatea 
de asociere online;

6. îndeamnă Consiliul și Comisia să insiste asupra necesității de a garanta și a respecta 
libertățile digitale și accesul nerestricționat la internet în toate formele de contact cu 
țările terțe, inclusiv în negocierile de aderare, în negocierile comerciale, în dialogurile 
privind drepturile omului, precum și în contactele diplomatice;

7. solicită includerea unor clauze de condiționalitate în toate acordurile cu țările terțe care 
se referă în mod explicit la necesitatea de a garanta și a respecta libertățile digitale și 
accesul nerestricționat la internet;

8. subliniază faptul că o politică eficientă a UE în domeniul dezvoltării și al drepturilor 
omului necesită integrarea TIC și diminuarea decalajului digital, prin furnizarea de 
infrastructuri tehnologice de bază, prin facilitarea accesului la cunoștințe și la 
informații, pentru promovarea competențelor digitale în întreaga lume;

9. subliniază faptul că colectarea și difuzarea pe cale digitală a dovezilor încălcării 
drepturilor omului pot contribui la lupta globală împotriva impunității; consideră că 
aceste materiale ar trebui să fie admisibile, în temeiul dreptului (penal) internațional, ca 
probe în cadrul unor proceduri judiciare;

10. regretă faptul că tehnologiile informației și comunicațiilor provenite din UE sunt 
utilizate în țări terțe pentru a încălca drepturile omului prin cenzurare, prin 
supravegherea în masă, prin bruiere, prin interceptare, prin monitorizare, precum și prin 
urmărirea și localizarea cetățenilor și a activităților acestora în rețelele de telefonie 
(mobilă) și pe internet;
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11. consideră că supravegherea în masă este mereu disproporționată și că, prin urmare, 
încalcă principiile necesității și proporționalității, constituind, prin urmare, o încălcare a 
drepturilor omului;

12. subliniază faptul că principiile de responsabilitate socială a întreprinderilor și criteriile
legate de încorporarea drepturilor omului în faza de concepție care constituie soluții
tehnologice și inovații care protejează drepturile omului ar trebui să fie adoptate în 
legislația UE pentru a se asigura că furnizorii de servicii de internet, dezvoltatorii de 
programe informatice („software”), producătorii de echipamente informatice 
(„hardware”), rețelele de socializare/mediile sociale și altele țin seama de drepturile 
omului ale utilizatorilor finali la nivel mondial;

13. subliniază necesitatea de a pune în aplicare și de a monitoriza reglementările și 
sancțiunile UE legate de TIC la nivelul UE, inclusiv utilizarea mecanismelor de tip 
universal, astfel încât să garanteze faptul că statele membre respectă legislația și că sunt 
menținute condiții de concurență echitabile;

14. îndeamnă Comisia, în acest sens, să prezinte cu rapiditate o propunere de politici 
inteligente și eficiente pentru a reglementa exportul de tehnologii cu dublă utilizare care 
să abordeze exporturile potențial dăunătoare de produse și servicii TIC către țările terțe, 
astfel cum s-a convenit în Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și 
a Comisiei din aprilie 2014;

15. subliniază că Comisia ar trebui să fie în măsură să furnizeze rapid întreprinderilor care 
au ezitări cu privire la solicitarea unei licențe de export, informații actualizate cu privire 
la legalitatea sau efectele potențial negative ale tranzacțiilor potențiale;

16. invită Comisia să prezinte propuneri de revizuire a modului în care standardele UE 
privind TIC ar putea fi utilizate pentru a preveni eventualele efecte negative ale 
exportului de astfel de tehnologii sau alte servicii către țări terțe în care concepte 
precum „interceptarea legală” au implicații diferite, sau în care preeminența legii nu 
există;

17. solicită elaborarea unor politici având ca scop reglementarea vânzărilor de „atacuri în 
ziua zero” (vulnerabilități de securitate informatică încă necunoscute publicului) pentru 
a evita utilizarea acestora în atacuri cibernetice sau pentru accesarea neautorizată a 
dispozitivelor care conduc la încălcări ale drepturilor omului;

18. deplânge implicarea activă a anumitor întreprinderi europene, precum și a 
întreprinderilor internaționale care funcționează în UE, în țări care încalcă drepturile 
omului;

19. îndeamnă Comisia să excludă întreprinderile care desfășoară astfel de activități din 
procedurile de achiziții publice ale UE, de la finanțarea pentru cercetare și dezvoltare, 
precum și de orice alt sprijin financiar;

20. invită Comisia și Consiliul să apere în mod activ internetul deschis, procedurile 
decizionale care implică mai multe părți interesate și libertățile digitale în forurile 
internaționale privind guvernarea internetului;
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21. invită Comisia să implice societatea civilă, precum și experți independenți din domeniul 
TIC, pentru a asigura cunoștințe de specialitate actualizate care ar trebui să ducă la 
elaborarea de politici care să reziste probei timpului;

22. subliniază necesitatea de a evita consecințele nedorite, cum ar fi restricțiile referitoare la 
cercetare, la schimbul de informații și la accesul la acestea sau privind exportul de 
tehnologii care sunt în interesul promovării drepturilor omului;

23. consideră că cooperarea dintre guverne și actorii privați la nivel mondial în domeniul 
digital necesită un sistem clar de control și echilibru, și nu trebuie să ducă la subminarea 
supravegherii democratice și judiciare;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și SEAE.


