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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003173/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Crearea unui internet mai bun pentru a proteja copiii împotriva amenințărilor online în 
timpul actualei perioade de distanțare socială

În această perioadă dificilă pe care o traversăm din cauza epidemiei de COVID-19, tehnologia digitală 
joacă un rol esențial în viața tuturor, inclusiv a copiilor. De exemplu, continuitatea educației este 
asigurată prin conținuturi educative și instrumente digitale.

Această oportunitate fără precedent pe care o oferă tehnologia digitală prelungește însă timpul 
petrecut de copii în fața ecranelor, ceea ce îi face mai vulnerabili la amenințările digitale și la 
conținuturile inadecvate, cum ar fi pornografia online.

Se știe că pornografia online ilustrează o viziune fictivă și stereotipă a sexualității și îi poate face pe 
tineri să aibă percepții eronate ale sexualității, așteptări nerealiste cu privire la relații și o viziune 
asupra femeilor și bărbaților ca obiecte sexuale. În acest context de nesiguranță, Comisia și-a asumat 
angajamentul de a garanta că copiii își pot continua educația în cele mai bune condiții.

1. Cum intenționează Comisia să se asigure că, în timp ce copiii și tinerii explorează numeroasele 
oportunități oferite de internet, demnitatea lor este protejată de conținuturile dăunătoare?

2. Va oferi Comisia un set de orientări comune pentru a proteja copiii împotriva expunerii 
involuntare la pornografia online, începând cu sensibilizarea cu privire la impactele dăunătoare 
ale pornografiei și dotând părinții și copiii cu mijloacele necesare pentru a se proteja în mod 
activ? .

Susținător1

1 Această întrebare este sprijinită de un alt deputat decât autorii săi: Maria Grapini (S&D)


