
U TI , 

ARA E 
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ~i Social 
European ~i Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital copii ~i tineri: 

noua strategie europeana "Un internet mai bun pentru copii" (BIK+) 
COM(2022) 212 

In temeiul prevederilor art. 67 ~i ale art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii 
nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament ~i Guvern in domeniul afacerilor europene ~i ale 
art. 163 - 188 din Regulamentul Camerei Deputa!ilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor 
nr. 811994, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare. 

Articol unic. - Luand in considerare opinia nr. 4c-22/464 adoptata de Comisia pentru afaceri 
europene, in ~edinta din 13 septembrie 2022, Camera Deputatilor: 

1. Sustine Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
~i Social European ~i Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii ~i tineri: noua strategie 
europeana "Un internet mai bun pentru copii". 

2. Recomanda stabilirea unui mecanism de cooperare a Uniunii cu produditorii de continut 
pentru internet pentru a influenta pozitiv copiii ~i a combate riscurile expunerii la informatii nepotrivite 
sau periculoase. 

3. Recomanda intensificarea eforturilor Uniunii Europene pentru cre~terea cuno~tintelor de 
specialitate in domeniul inteligentei artificiale ~i pentru integrarea acesteia in sistemele de educatie, 
astfel incat copiii sa dobandeasca indemanarile necesare societatii digitale a viitorului intr-un mod 
centrat pe elev. 

4. Recomanda instituirea de portaluri de inform are privind securitatea copiilor pe internet, cu 
materiale elaborate intr-un stil concis ~i pragmatic, in toate limbile Uniunii Europene. 

5. Propune elaborarea unor recomandari privind utilizarea internetului in scopuri educative, 
referitoare la utilizarea sigura ~i la respectarea regulilor de ergonomie ~i de comportament civilizat pe 
internet. 

6. Subliniaza ca generatiile actuale de copii ~i tineri apeleaza la internet atat in scopuri de 
informare, cat ~i in scopuri comerciale, ceea ce impune adaptarea sistemelor de educatie la acest cadru 
nou, ca interventie de interes comun european in cadrul pietei unice. 
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8. Recomanda instituirea unui cadru de cooperare curenta intre autoritatile cu responsabilitati 
privind siguranta internetu\ui ~i organizatiiie cu preocupari in educatia formala ~i non-formala in 
vederea identifidirii un or masuri preventive pentru mentinerea unui internet sigur pentru copii. 

9. Recomanda identificarea unor masuri de protectie specifice pentru copiii care utilizeaza 
internet din mai multe state membre, ca urmare a studiilor online ~i a celor care au parinti sau tutori 
care se deplaseaza frecvent pentru a lucra in diferite state membre. 

10. Recomanda coordonarea actiunilor pentru un internet mai sigur pentru copii cu cele care 
vizeaza ocrotirea vietii private ~i de familie In Uniunea Europeana. 

11. Subliniaza necesitatea unui control strict al colectarii datelor cu caracter personal despre 
copii ~i al prelucrarii acestora. 

Aceasta hotartire a fost adoptata de catre Camera 
din 20 septernbrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 aUn. (2) 
republicata. 

PRESEDINTELE 
CAMEREiDE~ 

Ion-M~CIOLACU 

Bucure~ti, 20 septembrie 2022 
Nr. 6'5"" 
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Deputa/ilor in ~edinta 
din Constitu{ia Romtiniei, 
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