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Rašytinis pareiškimas, pateiktas pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
136 straipsnį, dėl kovos su neapykanta ir ekstremizmu internete 1

1. Interneto suteikia svarbių privalumų užtikrinant naudojimąsi saviraiškos laisve. Nors 
internetas yra labai naudingas, tuo pat metu jis gali būti naudojamas kaip platforma 
nusikalstamiems tikslams siekti. 

2. Žodžio laisvė yra viena pagrindinių Europos piliečių teisių ir ji turėtų būti užtikrinta. 

3. Teroristai ir ekstremistai naudoja suklastotas paskyras verbavimui ir savo ideologijai bei 
propagandai skleisti internetu.

4. Internete paskelbtos anoniminės žeminančios pastabos ir neapykantą kurstančios kalbos 
pažeidžia pagrindines žmogaus teises.

5. Atsižvelgiant į ekstremizmo socialinėje žiniasklaidoje ir internete skelbiamų šmeižikiškų 
pastabų gausėjimą, kai kurios valstybės narės yra pasirengusios priimti konkrečius teisės 
aktus dėl interneto turinio.

6. Ragina Komisiją skatinti valstybes nares surasti ir įgyvendinti vienodą požiūrį šiuo 
klausimu ir surasti visuomenės saugumo, žodžio laisvės ir teisės į privatumą pusiausvyrą, 
kartu gerbiant pagrindines piliečių teises.

7. Komisija raginama parengti gaires interneto paslaugų teikėjams, kuriomis jie būtų 
skatinami imtis veiksmingų priemonių neapykantą kurstančioms kalboms ir smurtą 
kurstančioms kalboms apriboti, ir įgyvendinti gaires, siekiant išvengti neteisėtų 
pasisakymų.

8. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma 
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas 
adresatams neįpareigojant Parlamento.


