
DC\1001037DA.doc PE516.582v01-00

DA DA

EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

9.9.2013 0014/2013

SKRIFTLIG ERKLÆRING
jf. forretningsordenens artikel 123

om beskyttelse af børn og deres rettigheder i forbindelse med navneområder på 
internettet, der er målrettet børn

Tanja Fajon (S&D), Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Jan Březina 
(PPE), Maria Da Graça Carvalho (PPE), Iliana Malinova Iotova (S&D), 
Seán Kelly (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), Cristiana Muscardini 
(ECR), Ivo Vajgl (ALDE), Angelika Werthmann (ALDE), Milan Zver 
(PPE)

Frist: 9.12.2013



PE516.582v01-00 2/2 DC\1001037DA.doc

DA

0014/2013

Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 123, om beskyttelse af børn og deres 
rettigheder i forbindelse med navneområder på internettet, der er målrettet børn1

1. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) er i gang med at tilføje 
nye generiske topdomæner (gTLD'er) til internettet. Nogle af de nye generiske 
topdomænenavne, der er blevet ansøgt om, er målrettet eller har nær tilknytning til børn, 
herunder f.eks. ".kid(s)".

2. Et børnevenligt miljø på internettet fremmer adgangen til viden og kan have en positiv 
virkning på børn verden over.

3. En forsvarlig forvaltning af et sådant onlinemiljø er afgørende for at begrænse risikoen for 
skade og sikre, at beskyttelsen af børn og deres rettigheder ikke bringes i fare.

4. En sådan forsvarlig forvaltning kræver, at mennesker, der arbejder med børns rettigheder 
– herunder børnene selv – deltager i forvaltningsstrukturen for at sikre barnets tarv og 
forhindre, at kommerciel gevinst er hoveddrivkraften, i overensstemmelse med FN's 
konvention om barnets rettigheder (UNCRC).

5. Kommissionen og Rådet opfordres derfor til at rådgive ICANN med henblik på at sikre, at 
der tages hensyn til ovennævnte principper i forbindelse med godkendelsen eller 
afvisningen af generiske topdomænenavne, der er målrettet eller har nær tilknytning til 
børn, sådan som det er tilfældet med f.eks. ".kid(s)".

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen og 
Rådet.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


