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Otázka na písomné zodpovedanie E-003173/2020
Komisii 
článok 138 rokovacieho poriadku
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)

Vec: Vytvorenie lepšieho internetu pre deti na ich ochranu pred hrozbami online počas 
súčasného obmedzenia pohybu

V týchto náročných časoch pandémie COVID-19 zohráva digitálna technológia zásadnú úlohu v 
živote všetkých vrátane detí, keďže zabezpečuje napríklad kontinuitu vzdelávania sprostredkovaním 
obsahu vzdelávania a digitálnych nástrojov.

Digitálna technológia poskytuje nebývalé možnosti. Zároveň však spôsobuje, že deti trávia pred 
obrazovkou viac času. Znamená to ich väčšiu zraniteľnosť voči digitálnym hrozbám a nevhodnému 
obsahu, ako je online pornografia.

Je známe, že online pornografia ponúka fiktívnu a stereotypnú predstavu sexuality a u mladých 
divákov môže o nej vytvoriť zavádzajúce predstavy, neadekvátne očakávania od vzťahov a predstavu 
muža a ženy ako sexuálnych objektov. V tejto neistej situácii je úlohou Komisie zaručiť, aby sa deti 
mohli ďalej vzdelávať za najlepších možných podmienok.

1. Ako mieni Komisia zabezpečiť, aby pri vyhľadávaní v množstve možností, ktoré internet 
poskytuje, bola chránená dôstojnosť detí a mladých ľudí pred škodlivým obsahom?

2. Poskytne Komisia nejaké spoločné usmernenia na ochranu detí pred ich neúmyselným 
vystavením online pornografii, počnúc od zvyšovania informovanosti o škodlivom vplyve 
pornografie a poskytnutím prostriedkov aktívnej ochrany tak rodičom, ako aj deťom? .

Otázku podporil1

1 Otázku podporil poslanec, ktorý nepatrí medzi jej autorov: Maria Grapini (S&D)


