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Τροπολογία  6 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Ανανέωση της θητείας του Φόρουµ για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. επισηµαίνει ότι η κυλιόµενη 
πενταετής θητεία θα µπορούσε να 
αποτελέσει φραγµό στον µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό και τις µακροπρόθεσµες 
επενδύσεις, καθώς και στην ενθάρρυνση 
της µεγαλύτερης συµµετοχής·  πιστεύει 
ότι, για να επιτευχθούν καλύτερα οι 
σηµαντικοί αυτοί στόχοι, το IGF θα 
πρέπει να καταστεί σταθερή πλατφόρµα· 
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Τροπολογία  7 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Ανανέωση της θητείας του Φόρουµ για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

συνεχίσει να συµµετέχει στις µελλοντικές 

συνόδους του IGF µε σηµαντική 

αντιπροσωπεία, προκειµένου να συµβάλει 

αποτελεσµατικά στη διαµόρφωση µιας 

προσέγγισης της ΕΕ από κοινού µε τα 

κράτη µέλη και την Επιτροπή· 

4. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

συνεχίσει να συµµετέχει στις µελλοντικές 

συνόδους του IGF µε σηµαντική 

αντιπροσωπεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκπροσώπων από όλες τις πολιτικές 
οµάδες, προκειµένου να συµβάλει 
αποτελεσµατικά στη διαµόρφωση µιας 

προσέγγισης της ΕΕ από κοινού µε τα 

κράτη µέλη και την Επιτροπή·  
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Τροπολογία  8 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Ανανέωση της θητείας του Φόρουµ για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί 
διαδικτυακή και τεχνολογική 
ουδετερότητα, να µειωθεί το ψηφιακό 
χάσµα µεταξύ κρατών και περιφερειών, 
να αναπτυχθεί η ΤΠΕ µέσω ενός γνήσιου 
ανταγωνισµού µεταξύ φορέων 
εκµετάλλευσης και φορέων παροχής 
υπηρεσιών, να επέλθει η ολοκληρωµένη 
εναρµόνιση των δικαιωµάτων του 
δηµιουργού και των συγγενικών 
δικαιωµάτων στην κοινωνία της 
πληροφορίας προκειµένου να 
διασφαλισθούν τα δικαιώµατα των 
πολιτών όπως κατοχυρώνονται  στον 
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της ΕΕ, τηρώντας παράλληλα τις αρχές 
των δικαιωµάτων του δηµιουργού και 
προστατεύοντας σε κάθε περίπτωση τα 
δικαιώµατα των πνευµατικών 
δηµιουργών, και να θεωρείται το 
∆ιαδίκτυο ως ένας κοινός χώρος για την 
ελεύθερη και πλήρη κυκλοφορία του 
πολιτισµού και της γνώσης·  
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