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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku o ochrane detí a ich 
práv v súvislosti s internetovým menným priestorom zameraným na deti1

1. ICANN (Internetová spoločnosť pre pridelené mená a čísla) je v procese zavádzania 
nových generických domén najvyššej úrovne (gTLD) na internete. Niektoré z nových 
reťazcov generických domén najvyššej úrovne, o ktoré sa požiadalo, sú zamerané na deti 
alebo s nimi úzko súvisia, napríklad reťazec „.kid(s)“;

2. Priestor na internete, ktorý je vhodný pre deti, zvyšuje dostupnosť vedomostí a môže mať 
pozitívny vplyv na deti na celom svete;

3. Správne riadenie takéhoto on-line priestoru je kľúčové na zníženie rizika poškodenia 
a zabezpečenie toho, aby nebola ohrozená ochrana detí a ich práv;

4. Takéto správne riadenie si v rámci riadiacej štruktúry vyžaduje účasť spoločenstva 
aktívneho v oblasti detských práv vrátane samotných detí, s cieľom zabezpečiť najlepšie 
záujmy detí a ochranu pred komerčným ziskom, ktorý je hlavnou hnacou silou, v súlade s 
Dohovorom OSN o právach dieťaťa (UNCRC);

5. Komisia a Rada sa preto vyzývajú, aby spoločnosti ICANN poskytli poradenstvo s cieľom 
zabezpečiť, aby táto spoločnosť zohľadňovala uvedené zásady pri schvaľovaní alebo 
zamietaní žiadostí o generické domény najvyššej úrovne, ktoré sú zamerané na deti alebo 
s nimi úzko súvisia, ako napríklad reťazec „.kid(s)“;

6. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postupuje Komisii a Rade.

1 V súlade s článkom 123 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


