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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete1

1. Pri uplatňovaní slobody prejavu predstavuje internet významný prínos. Zatiaľ čo na jednej 
strane je internet veľmi užitočný, môže sa zároveň zneužívať ako platforma na škodlivé 
účely. 

2. Sloboda prejavu je jedným zo základných práv európskych občanov a mala by sa ctiť. 

3. Teroristi a extrémisti používajú falošné účty za nábor ľudí a šírenie ich ideológie a 
propagandy na internete.

4. Anonymné hanlivé poznámky a prejavy nenávisti na internete sú porušením základných 
ľudských práv.

5. Vzhľadom na nárast extrémizmu v sociálnych médiách a urážlivé komentáre na internete 
niektoré členské štáty prijmú osobitné zákony týkajúce sa internetového obsahu.

6. Komisia sa vyzýva, aby nabádala členské štáty, aby hľadali a uplatňovali jednotný prístup 
k tejto otázke a našli rovnováhu medzi verejnou bezpečnosťou, slobodou prejavu a 
právom na súkromie pri súčasnom rešpektovaní základných práv občanov.

7. Komisia sa vyzýva, aby vydala usmernenia pre poskytovateľov internetových služieb, aby 
prijali účinné opatrenia na obmedzenie šírenia nenávistných slovných prejavov a prejavov 
podnecujúcich násilie, a poskytla usmernenia na zabránenie slovným prejavom 
porušujúcim zákon.

8. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


