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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 123. cikke alapján a 
gyermekek és jogaik védelméről a gyermekeket célzó internetes névtérben1

1. Az ICANN (Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezete) új általános legfelső szintű 
tartományokat vezet be az interneten, és egyes kérelmezett legfelső szintű tartományok 
karaktersorai a gyermekeket célozzák, vagy jelentős mértékben a gyermekekre vonatkoznak, 
ilyen például a „.kid(s)”.

2. Az interneten létrejövő gyermekbarát tér fokozza az ismeretek hozzáférhetőségét, és 
világszerte pozitív hatást gyakorol a gyermekekre.

3. Ezen online tér megfelelő irányítása elengedhetetlen a károk visszaszorítása és annak 
biztosítása érdekében, hogy a gyermekek és jogaik védelme ne kerüljön veszélybe.

4. A megfelelő irányítás megköveteli a gyermekjogi közösség és ezen belül maguk a 
gyermekek részvételét az irányítási struktúrában annak érdekében, hogy az az ENSZ 
gyermekjogi egyezményével („UNCRC”) összhangban a gyermekek mindenek felett álló 
érdekében történjék, és ne üzleti nyereség által motivált legyen.

5. Ezennel felhívjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy javasolja az ICANN számára a fenti 
elvek figyelembevételét a gyermekeket célzó vagy jelentős mértékben gyermekekre 
vonatkozó legfelső szintű tartománynevekre (mint például a „.kid(s)”) irányuló kérelmek 
jóváhagyása vagy elutasítása során.

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


