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Oświadczenie pisemne, złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu PE, w sprawie ochrony 
dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci1

1. ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów) przeprowadza 
obecnie procedurę dodawania do internetu nowych funkcjonalnych domen najwyższego 
poziomu. Niektóre z nazw tych nowych domen są ściśle związane z dziećmi lub 
proponowane z myślą o nich, np. „.kid(s)”.

2. Przyjazna dzieciom przestrzeń internetowa zwiększa dostępność wiedzy i może mieć 
pozytywne skutki dla dzieci na całym świecie.

3. Należyte zarządzanie taką przestrzenią internetową jest nieodzowne dla zmniejszenia 
ryzyka szkód oraz dla zadbania o to, aby ochrona dzieci i ich praw pozostała 
niezagrożona.

4. Takie należyte zarządzanie wymaga udziału środowisk zainteresowanych ochroną praw 
dziecka, w tym samych dzieci, w strukturach takiego zarządzania, aby kierować się 
najlepszym interesem dzieci i dopilnować, by zyski komercyjne nie stanowiły głównego 
motoru działań, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka ONZ.

5. Wzywa się zatem Komisję i Radę do służenia ICANN radą, aby zagwarantować 
uwzględnienie wyżej wymienionych zasad przy zatwierdzaniu bądź odrzucaniu wniosków 
o funkcjonalne domeny najwyższego poziomu, które są proponowane z myślą o dzieciach 
lub ściśle z nimi związane, jak np. „.kid(s)”.

6. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji i 
Radzie.

1 Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednakże nie jest wiążące dla Parlamentu.


