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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om bekæmpelse af had og 
ekstremisme på nettet1

1. Udøvelsen af ytringsfriheden på internettet kan indebære mange fordele. Internettet er 
meget nyttigt, men det kan samtidig anvendes som et instrument til skadelig virksomhed.

2. Ytringsfriheden hører til blandt de grundlæggende rettigheder i Europa, og det skal der 
værnes om.

3. Terrorister og ekstremister anvender falske konti til rekruttering og spredning af deres 
ideologi og propaganda på internettet.

4. Anonyme ærekrænkende udtalelser og hadtale på internettet udgør en krænkelse af de 
grundlæggende rettigheder.

5. På baggrund af den stigende ekstremisme i de sociale medier og injurier på internettet er 
visse medlemsstater ved at vedtage en særlig internetlovgivning.

6. Kommissionen opfordres til at stilskynde medlemsstaterne til at finde frem til og 
gennemføre en ensartet tilgang i denne sag og finde frem til en balance mellem den 
offentlige sikkerhed, ytringsfriheden og retten til privatlivets fred og samtidig respektere 
borgernes grundlæggende rettigheder.

7. Kommissionen opfordrer til at udstede retningslinjer for udbydere af internettjenester, 
hvori de opfordres til effektivt at gribe ind for at begrænse spredningen af hadtale og 
anstiftelse til vold, og retningslinjer til forhindring af ulovlige udtalelser.

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

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, 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.


