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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la combaterea intimidării cibernetice și a diseminării pornografiei bazate pe dorința de
răzbunare 1

1. Asigurarea siguranței și a securității cetățenilor în mediul online față de intimidarea
cibernetică ar trebui să fie o prioritate pentru UE.
2. Din ce în ce mai mulți oameni folosesc platformele de socializare online, fapt care este
însoțit de o creștere puternică a actelor de intimidare și hărțuire, ceea ce implică
intensificarea eforturilor de rezolvare a acestei probleme, păstrând, totodată, un echilibru
între prevenirea actelor de hărțuire și respectarea libertății de exprimare.
3. Chiar dacă, pe de-o parte, platformele de socializare online s-au angajat să respecte
legislația UE privind combaterea discursurilor de incitare la ură, pe de altă parte, trebuie
intensificate eforturile de combatere a hărțuirii în mediul online, în special a hărțuirii
femeilor, minorităților religioase și etnice, a persoanelor LGBTI și a persoanelor cu
dizabilități în cazurile în care această formă de hărțuire nu este încă acoperită de legislația
în vigoare privind infracțiunile motivate de ură.
4. De asemenea, pornografia bazată pe dorința de răzbunare a dus la creșterea numărului de
cazuri de probleme de sănătate mentală și de sinucideri și trebuie, prin urmare, combătută.
5. Comisia și Consiliul sunt, prin urmare, invitate:
a. să încurajeze statele membre să ia toate măsurile necesare, inclusiv declanșarea
urmării penale, dacă e cazul, împotriva tuturor formelor de pornografie bazate pe
dorința de răzbunare, inclusiv în cazurile transfrontaliere;
b. să dezvolte programe de sensibilizare și de educare generale și specifice cu privire la
intimidarea cibernetică;
c. să implice și mai mult sectorul privat în combaterea intimidării cibernetice și să
oprească distribuirea materialelor pornografice bazată pe dorința de răzbunare.
6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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