
 
EP taikiklyje – teroristinis turinys internete
 
Interneto platformos, tokios kaip „Facebook“ ir „YouTube“, gavusios valdžios nurodymą,
privalės per valandą pašalinti teroristinį turinį.
 

2021 m. balandžio 28 d. EP nariai patvirtino naujas ES taisykles, kurios įpareigos platformas
pašalinti teroristinį turinį per valandą.
 
 
Šios taisyklės apima bet kokią tekstinę medžiagą, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, kurie
skatina ar ragina vykdyti teroristinius nusikaltimus, propaguoja teroristinės grupuotės veiklą arba
aiškina teroristinių nusikaltimų vykdymo būdus.
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ES svarsto taisykles, pagal kurias teroristinis turinys iš interneto turėtų būti pašalintas per valandą. (G. Walczak nuotr. / Unsplash)
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210422IPR02621/ep-uztikrino-spartesni-teroristinio-turinio-salinima-is-interneto
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210422IPR02621/ep-uztikrino-spartesni-teroristinio-turinio-salinima-is-interneto
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/security/20180703STO07127/es-kova-su-terorizmu


•
•
•

Projekte, kuriam pritarė europarlamentarai, numatyta, jog interneto platformos, tokios kaip
„Facebook“ ir „YouTube“, vos tik gavusios nacionalinės valdžios nurodymą, privalėtų pašalinti
teroristinį turinį ar užblokuoti prieigą prie jo visose ES valstybėse per vieną valandą – tai kritinis
laikas, per kurį padaroma didžiausia žala. Nuolatiniams taisyklių pažeidėjams grėstų baudos,
siekiančios iki 4 proc. įmonės apyvartos.
 
 
Siekdami užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp saugumo interesų ir žodžio laisvės
europarlamentarai aiškiai įvardijo, kad poleminių ar kontroversiškų nuomonių reiškimas jautriais
politiniais klausimais ir mokomasis bei žurnalistinis turinys neturėtų būti laikomi teroristiniu
turiniu. Jie taip pat pabrėžė, kad interneto platformos turėtų nustatyti vartotojui patogų skundų
pateikimo mechanizmą ir užtikrinti, kad jie būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai.
 
 
EP nariai taip pat pritarė, kad platformos nebūtų įpareigotos užsiimti aktyvia tokio turinio
paieška, nes tai joms būtų pernelyg didelė administracinė našta. Už teroristinio turinio
identifikavimą būtų atsakingos nacionalinės valdžios institucijos.
 
 
Be to, europarlamentarai įsitikinę, jog platformos neturėtų būti įpareigotos automatiškai filtruoti
turinio, nes dėl to gali atsirasti netikslumų, kai nekenksmingas turinys paženklinamas kaip
„teroristinis“.
 
 
Daugiau apie ES kovą su terorizmu:
 

Terorizmas Europos Sąjungoje: išpuoliai, mirtys ir areštai 
Kova su terorizmu: ES priemonių apžvalga 
Radikalėjimas ES: kas tai ir kaip jo išvengti?
 

Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie EP poziciją pirmajame svarstyme
Procedūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos informacija
EK pasiūlymas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0421_LT.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_lt.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_lt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190410IPR37571/ep-teroristinio-turinio-internete-turi-nelikti-per-valanda
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1537357809101&uri=CELEX%3A52018PC0640
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/libe/home.html

