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NÁVRH USNESENÍ,
který v souladu s článkem 113 jednacího řádu

předložili poslanci Cristiana Muscardini, Alessandra Mussolini, Pasqualina 
Napoletano, Luciana Sbarbati, Stefano Zappalà, Adriana Poli Bortone, Pia Elda 
Locatelli, Patrizia Toia, Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Alessandro 
Battilocchio, Carlo Casini, Alessandro Foglietta, Luisa Morgantini, Lapo 
Pistelli, Antonio Tajani, Giuseppe Castiglione, Luigi Cocilovo, Giovanni 
Claudio Fava, Francesco Musotto, Sebastiano Musumeci, Alfonso Andria, 
Vincenzo Lavarra, Andrea Losco, Aldo Patriciello, Umberto Pirilli, Gianni 
Pittella, Luca Romagnoli, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Vittorio 
Agnoletto, Mario Borghezio, Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Romano 
Maria La Russa, Pier Antonio Panzeri, Guido Podestà, Gianluca Susta, Marta 
Vincenzi, Sergio Berlato, Iles Braghetto, Renato Brunetta, Giorgio Carollo, 
Sepp Kusstatscher, Vittorio Prodi, Salvatore Tatarella, Armando Veneto, Mario 
Mauro, Mario Mantovani, Roberto Musacchio, Mogens N.J. Camre a Inese 
Vaidere,

o zákazu prodeje a distribuce videohry „Rule of Rose“ v Evropě a o vytvoření 
Evropské observatoře dětí a nezletilých
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Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu prodeje a distribuce videohry „Rule 
of Rose“ v Evropě a o vytvoření Evropské observatoře dětí a nezletilých

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Evropě je dnes volně v prodeji mnoho videoher určených dětem, 
ve kterých je zobrazováno násilí, a že byla nedávno vydána nová videohra nazvaná „Rule 
of Rose“, ve které účinkují děti a která obsahuje perverzní, násilné a sadistické výjevy, 
které poškozují lidskou důstojnost,

B. vzhledem k tomu, že cílem uvedené videohry je zaživa pohřbít dívku, která byla 
vystavena psycho-sexuálnímu a fyzickému násilí blížícímu se perverzi a sadismu,

C. vzhledem k tomu, že tato videohra je pouze poslední ze série, která je stále populárnější u 
mladší generace a jejímž jediným účelem je vést k násilí, k šikanování a k týrání 
nejslabších,

D. vzhledem k tomu, že šikana je v Evropě a v Itálii na dramatickém vzestupu a že mezi 
nezletilými došlo k závažným násilným činům, včetně týrání invalidního chlapce (které 
týrající nafilmoval a poté umístil na internet), 

E. vzhledem k tomu, že orgány Společenství vždy chránily a zabezpečovaly práva 
nezletilých,

1. vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá nutná opatření s cílem zakázat prodej obzvláště 
násilných a krutých videoher;

2. vyzývá k založení Evropské observatoře dětí a nezletilých za účelem preventivního 
monitorování obsahu videoher a vymezení jednotného kodexu chování pro prodej a 
distribuci videoher určených dětem.


