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Ustęp 10 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, Ŝe z dotychczasowej 

owocnej wymiany poglądów prowadzonej 

w ramach Forum Zarządzania Internetem 

moŜna juŜ wyciągnąć wnioski i zastosować 

je w praktyce, w szczególności w zakresie 

regulacyjnych aspektów komunikacji 

elektronicznej oraz zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa danych i prywatności; 

zwraca uwagę na potrzebę zabezpieczenia 

otwartego i niezaleŜnego internetu jako 

światowego i wspólnego zasobu, a takŜe 

pozbawionego dyskryminacji dostępu do 

wiedzy w przyszłości, w oparciu o 

inicjatywy podejmowane przez 

zainteresowane strony oraz o ich potrzeby, 

a takŜe o wolność słowa; 

10. podkreśla, Ŝe z dotychczasowej 

owocnej wymiany poglądów prowadzonej 

w ramach Forum Zarządzania Internetem 

moŜna juŜ wyciągnąć wnioski i zastosować 

je w praktyce, w szczególności w zakresie 

regulacyjnych aspektów komunikacji 

elektronicznej oraz zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa danych i prywatności; 

uwaŜa, Ŝe w ramach Forum potrzebne są 

dalsze dyskusje na temat kwestii 

związanych z bezpieczeństwem 

cybernetycznym i cyberprzestępczością, 

począwszy od rozwiązań poprawiających 

bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 

a skończywszy na zapewnieniu osobom 

prywatnym i małym przedsiębiorstwom 

właściwych narzędzi do bezpiecznej 

komunikacji, a mianowicie 

uwierzytelniania elektronicznego oraz 

szyfrowania; zwraca uwagę na potrzebę 

zabezpieczenia otwartego i niezaleŜnego 

internetu jako światowego i wspólnego 

zasobu, a takŜe pozbawionego 

dyskryminacji dostępu do wiedzy w 

przyszłości, w oparciu o inicjatywy 

podejmowane przez zainteresowane strony 

oraz o ich potrzeby, a takŜe o wolność 

słowa; 
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  1a. uwaŜa, Ŝe mandat Forum mógłby 

zostać przedłuŜony na okres dłuŜszy niŜ 

pięć lat, aby umoŜliwić zainteresowanym 

stronom lepsze planowanie swych działań;  

Or. en 

 

 


