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Писмена декларация, съгласно член 123 от Правилника за дейността на ЕП, 
относно защитата на децата и техните права в контекста на имената на интернет 
домейните, насочени към децата 1

1. Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN ) е в процес на 
въвеждане на нови общи домейни от първо ниво (gTLD) в интернет. Някои от 
заявените нови стрингове на gTLD са насочени към децата или са пряко свързани с 
тях, в това число стрингът „.kid(s)“;

2. едно интернет пространство, благоприятно за децата, подобрява достъпа до знания 
и може да окаже положително въздействие върху децата в световен мащаб;

3. правилното управление на подобно интернет пространство е от решаващо значение, 
за да се ограничат рисковете от вреди и за да се гарантира, че защитата на децата и 
техните права не са застрашени;

4. подобно правилно управление налага участието на организациите за защита правата 
на детето, включително и на самите деца, в рамките на структурата за управление с 
цел гарантиране на висшите интереси на детето, а също така и на факта, че 
търговската печалба не е основната движеща сила, в съответствие с Конвенцията на 
ООН за правата на детето;

5. поради това призовава Комисията и Съвета да предоставят консултативна помощ на 
ICANN, за да се гарантира, че когато приема или отхвърля заявления за gTLD, 
които са насочени към децата или са пряко свързани с тях, като например стринга 
„.kid(s)“, корпорацията взема предвид горепосочените принципи;

6. настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и Комисията.

1 Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, когато 
дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в 
протокола от заседанието съвместно с имената на подкрепилите я лица и се изпраща на адресатите, без 
обаче това да задължава Парламента.


