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Otázka k písemnému zodpovězení E-003173/2020
Komisi 
článek 138 jednacího řádu
Marco Zullo (NI), Caterina Chinnici (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Clotilde Armand 
(Renew), Carmen Avram (S&D), Simona Baldassarre (ID), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), 
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Marco Campomenosi (ID), Fabio Massimo Castaldo (NI), Nicola Danti 
(Renew), Salvatore De Meo (PPE), Anna Júlia Donáth (Renew), Tanja Fajon (S&D), Frances 
Fitzgerald (PPE), Helmut Geuking (ECR), Dino Giarrusso (NI), Elisabetta Gualmini (S&D), 
Stelios Kympouropoulos (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), 
Gilles Lebreton (ID), David Lega (PPE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Miriam Lexmann 
(PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Radka Maxová (Renew), Alessandra Moretti 
(S&D), Victor Negrescu (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), 
Pina Picierno (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Daniela Rondinelli (NI), Bronis Ropė (Verts/ALE), 
Ivan Štefanec (PPE), Paul Tang (S&D), Patrizia Toia (S&D), Romana Tomc (PPE), Viktor 
Uspaskich (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR)

Předmět: Vytvoření lepšího internetu pro děti, aby byly lépe chráněny před hrozbami na internetu 
během současného omezení volného pohybu osob

V těchto obtížných dobách sehrávají klíčovou roli v každodenním životě všech včetně dětí digitální 
technologie, když je kupříkladu kontinuita vzdělání zajišťována prostřednictvím vzdělávacího obsahu 
a digitálních nástrojů.

Bezprecedentní příležitosti, které skýtá digitální technologie, však prodlužují čas, jejž děti tráví před 
obrazovkami, což vede ke zvýšenému ohrožení v souvislosti s některými digitálními hrozbami a 
nevhodným obsahem, jako je pornografie na internetu.

O pornografii na internetu je známo, že zobrazuje fiktivní a stereotypní vidění sexuality a v mladých 
uživatelích vyvolává zavádějící vnímání sexuality, nepřiměřená očekávání od vztahů a chápání žen a 
mužů jakožto sexuálních objektů. V této nejisté situaci je Komise odhodlána zaručit, že děti budou 
moci ve svém vzdělávání pokračovat za nejlepších možných podmínek.

1. Jak zamýšlí Komise zajistit, aby když děti a mladí lidé prozkoumávají četné příležitosti, které jim 
internet nabízí, byla jejich důstojnost chráněna před škodlivým obsahem?

2. Vydá Komise soubor společných pokynů na ochranu dětí před nechtěným vystavením 
pornografii na internetu, počínaje od zvyšování informovanosti o škodlivých důsledcích 
pornografie a poskytování prostředků k aktivní ochraně pro rodiče a děti? .

Poslanec, který otázku podpořil1

1 Otázku podpořil i jiný poslanec než její autoři: Maria Grapini (S&D)


