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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 123 jednacího řádu Parlamentu 
o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem 
zaměřeným na děti1 

1. Ve sdružení ICANN (Internetovém sdružení pro přidělování jmen a čísel) nyní probíhá 
přidávání nových generických domén nejvyššího řádu (gTLD) k internetové síti. Některé 
z těchto nových gTLD řetězců, o něž se žádá, se zaměřují na děti nebo s nimi úzce 
souvisejí, například řetězec „kid(s)“.

2. Internetový prostor, který je vstřícný k dětem, posiluje přístup ke znalostem a má dobrý 
vliv na děti na celém světě.

3. Pro snížení rizik, která by mohla dětem ublížit, a pro zajištění, že ochrana dětí a jejich 
práv není ohrožena, je zásadní řádné řízení tohoto on-line prostoru.

4. K řádné správě je třeba, aby do struktury této správy bylo zapojeno i společenství hájící 
práva dětí a děti samotné, a v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte (UNCRC) se tak 
zajistilo, že hlavní hnací silou jsou nejlepší zájmy dětí a jejich ochrana před obchodním 
ziskem.

5. Komise a Rada se proto vyzývají, aby sdružení ICANN poskytly poradenství, a zajistily 
tak, že při schvalování či odmítání aplikací gTLD, které se zaměřují na děti nebo s nimi 
úzce souvisejí, jako v případě řetězce „kid(s)“, budou zohledněny výše uvedené zásady.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi a Radě.

1 Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu z jednání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro 
Parlament závazné.


