
PR\1050403SL.doc PE549.160v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019

Odbor za zunanje zadeve

2014/2232(INI)

16.2.2015

OSNUTEK POROČILA

o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in 
sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah
(2014/2232(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Marietje Schaake



PE549.160v02-00 2/7 PR\1050403SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA .............................................. 3



PR\1050403SL.doc 3/7 PE549.160v02-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov 
nadzora na človekove pravice v tretjih državah
(2014/2232(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah, zlasti njegovega člena 19,

– ob upoštevanju strateškega okvira Evropske unije za človekove pravice in demokracijo, 
ki ga je Svet sprejel 25. junija 2012,1

– ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in 
drugje, ki jih je Svet za zunanje zadeve sprejel 12. maja 2014,2

– ob upoštevanju poročila Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) z dne 
15. decembra 2011, ki nosi naslov Svoboda izražanja na internetu,3 in rednega poročila 
posebnega predstavnika OVSE njegovemu Stalnemu svetu z dne 27. novembra 2014 o 
svobodi medijev,4

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN za spodbujanje in varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu z dne 23. septembra 
2014 (A/69/397),5

– ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove 
pravice z dne 30. junija 2014, ki nosi naslov Pravica do zasebnosti v digitalni dobi,6

– ob upoštevanju poročila o množičnem nadzoru Odbora za pravne zadeve in človekove 
pravice pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope z dne 26. januarja 2015,7

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije 
Združenih držav za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah in 
njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU ter o čezatlantskem sodelovanju 
na področju pravosodja in notranjih zadev,8

– ob upoštevanju poročila posebnega predstavnika generalnega sekretarja OZN z dne 21. 
marca 2011 o človekovih pravicah in transnacionalnih družbah ter drugih podjetjih z 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
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 Sprejeto besedilo P7_TA(2014)0230.
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naslovom Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za varovanje, spoštovanje in pomoč,1

– ob upoštevanju smernic OECD za večnacionalne družbe2 in letnega poročila za leto 
2014 o navedenih smernicah,3

– ob upoštevanju letnega poročila organizacije za dodeljevanje spletnih imen in številk za 
leto 2013,4

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Internetna politika in upravljanje 
interneta –  Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta ,5

– ob upoštevanju izjave deležnikov NETmundial, sprejete 24. aprila 2014,6

– ob upoštevanju predsednikovega povzetka o devetem forumu o upravljanju interneta, ki 
je potekal v Istanbulu od 2. do 5. septembra 2014,

– ob upoštevanju uvedbe omejevalnih ukrepov Evropske unije proti Egiptu, Libiji, Iranu, 
Južnemu Sudanu, Sudanu in Siriji, ki v nekaterih primerih vključujejo embargo na 
telekomunikacijsko opremo, informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter na 
orodja za spremljanje,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 599/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima 
Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo,7

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o pregledu 
sistema za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo z dne 16. aprila 2014,8

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Pregled politike 
nadzora izvoza: zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v spreminjajočem se svetu z 
dne 24. aprila 2014,9

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. novembra 2014 o pregledu politike nadzora 
izvoza,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode 
                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jc
r: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 z dne 12. februarja 2014.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 UL L 173, 12.6.2014.
8 UL L 173, 12.6.2014.
9 COM(2014)0244.
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v zunanji politiki EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev,2

– ob upoštevanju svojih resolucij o nujnih primerih kršitev človekovih pravic, 
demokratičnih načel in načel pravne države, ki vzbujajo skrb glede digitalne svobode,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in potekajočih pogajanj o 
pristopu EU k tej konvenciji,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0000/2015),

A. ker tehnološki razvoj in dostop do odprtega interneta spodbujata spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter imata pozitiven učinek, saj spodbujata 
večjo svobodo izražanja, dostop do informacij ter pravico do zasebnosti in do svobode 
zbiranja po vsem svetu;

B. ker se tehnološki sistemi vse bolj uporabljajo tudi kot pripomočki proti kršitvam 
človekovih pravic s cenzuro, nadzorom, nepooblaščenim dostopom do naprav, 
motenjem signala, prestrezanjem ter izsleditvijo informacij in posameznikov;

C. ker to počenjajo vlade, hudodelske združbe, teroristične mreže in zasebni akterji zato, 
da kršijo človekove pravice;

D. ker so lahko IKT gonilo napredka ali spodbuda h kršenju človekovih pravic, njihov 
učinek pa je v veliki meri odvisen od okoliščin, v katerih se uporabljajo;

E. ker imajo zasebni akterji vse pomembnejšo vlogo na digitalnem področju;

F. ker ukrepi na področju (kibernetske) varnosti in boja proti terorizmu, ki predvidevajo 
rabo IKT ali nadzor interneta, pogosto negativno učinkujejo na spoštovanje človekovih 
pravic po vsem svetu, zlasti ob pomanjkanju pravne podlage ali demokratičnega in 
sodnega nadzora ali ob nespoštovanju načel potrebe in sorazmernosti;

G. ker sta digitalna varnost in svoboda bistveni in druga druge ne moreta nadomestiti, 
morali pa bi se vzajemno krepiti;

H. ker je Evropska unija lahko vzor na področju digitalnih svoboščin le, če so te zaščitene 
znotraj njenih meja;

1. se zaveda, da so človekove pravice in temeljne svoboščine univerzalne in bi jih morali 
zaščititi po vsem svetu;

                                               
1 Sprejeta besedila P7_TA(2012)0470.
2 Sprejeta besedila P7_TA(2013)0274.
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2. poziva Komisijo, naj zagotovi skladnost med zunanjim delovanjem EU in njenimi 
notranjimi politikami na področju IKT;

3. poudarja, da bi bilo treba IKT vključiti v vse politike in programe EU, da bi s tem 
dosegli napredek pri varovanju človekovih pravic;

4. poziva k dejavnemu razvoju in širjenju tehnologij, ki bodo pripomogle k varstvu 
človekovih pravic in spodbujale digitalne svoboščine ter varnost ljudi;

5. poziva Komisijo in Svet, naj podpreta in usposobita zagovornike človekovih pravic, 
aktiviste civilne družbe in neodvisne novinarje, ki pri svojih dejavnostih uporabljajo 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ter krepita njihovo vlogo in naj 
spodbujata s tem povezane temeljne pravice do zasebnosti, svobodnega izražanja ter 
svobode zbiranja in združevanja na spletu;

6. poziva Svet in Komisijo, naj pri vseh stikih s tretjimi državami, vključno pri pristopnih 
pogajanjih, trgovinskih pogajanjih, dialogih o človekovih pravicah in diplomatskih 
stikih vztrajata pri tem, da je treba zagotoviti in spoštovati digitalne svoboščine ter 
neomejen dostop do interneta;

7. poziva, naj se v vse sporazume s tretjimi državami vključijo pogojne klavzule, v katerih 
bo izrecno navedeno, da je treba zagotoviti in spoštovati digitalne svoboščine in 
neomejen dostop do interneta;

8. poudarja, da je treba za učinkovito razvojno politiko EU in politiko EU na področju 
človekovih pravic vanju vključiti informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter 
premostiti digitalno vrzel in torej zagotoviti osnovno tehnološko infrastrukturo in  
poenostaviti dostop do znanja in informacij, da se spodbudi digitalna pismenost po 
vsem svetu;

9. poudarja, da lahko digitalno zbiranje in širjenje dokazov o kršitvah človekovih pravic 
prispeva k vsesplošnemu boju zoper nekaznovanost; meni, da bi moralo biti to gradivo 
v skladu z mednarodnim (kazenskim) pravom dopusten dokaz v sodnih postopkih;

10. obžaluje dejstvo, da se IKT ter storitve iz EU v tretjih državah uporabljajo za namene, 
ki kršijo človekove pravice s cenzuriranjem, množičnim nadzorom, motenjem, 
prestrezanjem, spremljanjem in iskanjem ter sledenjem državljanom in njihovi uporabi 
(mobilnih) telefonskih omrežij in interneta;

11. meni, da je množični nadzor vedno nesorazmeren, torej v nasprotju z načeloma nujnosti 
in sorazmernosti, zato predstavlja kršitev človekovih pravic;

12. poudarja, da bi bilo treba v okviru prava EU sprejeti načela družbene odgovornosti 
gospodarskih družb in merila „vgrajenih človekovih pravic“, pri katerih gre za 
tehnološke rešitve in inovacije za zaščito človekovih pravic, s čimer bi zagotovili, da 
bodo ponudniki internetnih storitev, razvijalci programske opreme, proizvajalci strojne 
opreme, družabna omrežja/mediji in drugi upoštevali človekove pravice končnih 
uporabnikov na svetovni ravni;
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13. poudarja, da je treba na ravni EU izvajati in spremljati uredbe EU in sankcije, ki 
zadevajo IKT, vključno z uporabo vseobsegajočih mehanizmov, in s tem zagotoviti, da 
bodo države članice spoštovale zakonodajo in se bodo ohranili enaki konkurenčni 
pogoji;

14. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj hitro pripravi predloge za pametne in učinkovite 
politike za urejanje izvoza tehnologij z dvojno rabo, ki bodo obravnavale potencialno 
škodljivi izvoz izdelkov in storitev IKT v tretje države, kot je bilo aprila 2014 
dogovorjeno v skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

15. poudarja, da bi morala biti Komisija podjetjem, ki se sprašujejo, ali naj zaprosijo za 
izvozno dovoljenje, zmožna čim prej zagotoviti najnovejše informacije o zakonitosti 
oz. morebitnih škodljivih učinkih potencialnih transakcij;

16. poziva Komisijo, naj predloži predloge o pregledu, kako bi lahko standarde EU glede 
IKT uporabili za preprečevanje morebitnih škodljivih posledic izvoza teh tehnologij ali 
drugih storitev v tretje države, kjer se koncepti, kot je „zakonito prestrezanje”, razlagajo 
drugače, ali kjer ne veljajo načela pravne države;

17. poziva k oblikovanju politik, s katerimi bi uredili prodajo  varnostnih vrzeli v 
informacijski tehnologiji (t. i. „zero-day exploits“) in preprečili njihovo uporabo za 
kibernetske napade ali za nepooblaščen dostop do naprav, ki bi vodil do kršenja 
človekovih pravic;

18. obžaluje, da so nekatera  evropska podjetja in mednarodna podjetja, ki poslujejo v EU, 
dejavna v državah, ki kršijo človekove pravice;

19. poziva Komisijo, naj podjetja, ki sodelujejo pri takšnih dejavnostih, izključi iz 
postopkov javnih naročil EU, financiranja raziskav in razvoja ter vsakršne druge 
finančne podpore;

20. poziva Komisijo in Svet, naj na forumih o upravljanju interneta dejavno zagovarjata 
odprti internet, procese odločanja z več deležniki in digitalne svoboščine;

21. poziva Komisijo, naj vključi civilno družbo in neodvisne strokovnjake s področja IKT, 
saj se bo tako zagotovilo najnovejše strokovno znanje, kar naj bi privedlo do 
oblikovanja politik, pripravljenih na izzive prihodnosti;

22. poudarja, da se je treba izogibati neželenim posledicam, kot je omejevanje raziskav, 
izmenjave informacij in dostopa do njih ali izvoza tehnologij, ki so v interesu 
spodbujanja človekovih pravic;

23. verjame, da globalno sodelovanje med vladami in zasebnimi akterji na digitalnem 
področju zahteva jasen sistem nadzora in ravnotežja ter ne sme privesti do 
spodkopavanja demokratičnega in sodnega nadzora.

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, in ESZD.


