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Pakeitimas  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

ALDE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. pabr÷žia, kad jau dabar galima 

pasimokyti iš iki šiol IGF vykusių 

produktyvių diskusijų ir imtis veiksmų, 

ypač elektroninių komunikacijų 

reguliavimo aspektų ir duomenų apsaugos 

bei privatumo srityse; pabr÷žia, kad reikia 

užtikrinti atvirą ir nepriklausomą internetą, 

kaip visuotinę ir bendrą priemonę, 

nediskriminacinę prieigą prie žinių ateityje, 

remiantis suinteresuotųjų subjektų 

iniciatyvomis ir poreikiais, ir žodžio laisvę; 

10. pabr÷žia, kad jau dabar galima 

pasimokyti iš iki šiol IGF vykusių 

produktyvių diskusijų ir imtis veiksmų, 

ypač elektroninių komunikacijų 

reguliavimo aspektų ir duomenų apsaugos 

bei privatumo srityse; mano, kad reikia 

tolesnių diskusijų IGF su kibernetiniu 

saugumu ir kibernetiniais nusikaltimais 

susijusiais klausimais, pradedant 

sprendimais, kaip pagerinti ypatingos 

svarbos infrastruktūros saugumą, ir 

baigiant atitinkamomis saugios 

komunikacijos priemon÷mis, skirtomis 

pavieniams asmenims ir mažoms 

įmon÷ms, visų pirma, e. tapatyb÷s patikros 

ir šifravimo įranga; pabr÷žia, kad reikia 

užtikrinti atvirą ir nepriklausomą internetą, 

kaip visuotinę ir bendrą priemonę, 

nediskriminacinę prieigą prie žinių ateityje, 

remiantis suinteresuotųjų subjektų 

iniciatyvomis ir poreikiais, ir žodžio laisvę; 

Or. en 
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Pakeitimas  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

ALDE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. mano, kad reik÷tų pratęsti IGF 

įgaliojimus ilgesniam laikotarpiui nei 

penkeri metai, siekiant sudaryti sąlygas 

įvairiems suinteresuotiesiems subjektams 

geriau planuoti savo veiklą;  

Or. en 

 

 


