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Skriftlig förklaring, enligt artikel 123 i Europaparlamentets arbetsordning, om skydd av 
barn och deras rättigheter i samband med namnrymder på internet som är riktade till 
barn1

1. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) håller på att lägga till 
nya generiska toppdomäner för internet. Några av ansökningarna gäller nya 
toppdomännamn som är direkt riktade, eller har nära anknytning, till barn, t.ex. ”.kid(s)”.

2. En barnvänlig miljö på internet ökar tillgången till kunskap och kan ha positiva effekter 
för barn över hela världen.

3. Ordentlig kontroll av en sådan internetmiljö är av avgörande betydelse för att man ska 
kunna minska riskerna och se till att skyddet av barn och deras rättigheter inte blir lidande.

4. Ordentlig kontroll innebär att människor som arbetar med barns rättigheter, inklusive 
barnen själva, måste medverka i kontrollstrukturerna, så att man kan garantera barnets 
bästa och förhindra att kommersiell vinst blir den främsta drivkraften, i enlighet med FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

5. Kommissionen och rådet uppmanas att rekommendera ICANN att beakta ovanstående 
principer vid beslut om godkännande av ansökningar om toppdomännamn som är direkt 
riktade, eller har nära anknytning, till barn, t.ex. ”.kid(s)”.

6. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till 
kommissionen och rådet.

1 I enlighet med artikel 123.4 och 123.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats 
av en majoritet av parlamentets samtliga ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på 
undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


