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Tarkistus  6 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. huomauttaa, että viiden vuoden 

välein uusittava toimeksianto saattaa olla 

esteenä pitkän aikavälin suunnittelulle ja 

investoinneille sekä laajemman 

osallistumisen kannustamiselle; katsoo, 

että Internetin hallintofoorumista olisi 

tehtävä pysyvä foorumi, jotta sen tärkeät 

tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa, että parlamentin olisi 

tulevaisuudessakin osallistuttava Internetin 

hallintofoorumin kokouksiin huomattavan 

kokoisella valtuuskunnalla, jotta se voisi 

vaikuttaa tuloksekkaasti internetin hallintoa 

koskevan EU:n lähestymistavan 

muodostamiseen yhteistyössä 

jäsenvaltioiden ja komission kanssa; 

4. korostaa, että parlamentin olisi 

tulevaisuudessakin osallistuttava Internetin 

hallintofoorumin kokouksiin huomattavan 

kokoisella valtuuskunnalla, jossa on 

edustajia kaikista poliittisista ryhmistä, 

jotta se voisi vaikuttaa tuloksekkaasti 

internetin hallintoa koskevan EU:n 

lähestymistavan muodostamiseen 

yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission 

kanssa; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. korostaa tarvetta taata verkon 

neutraalius ja teknologianeutraalius, 

vähentää valtioiden ja alueiden välistä 

digitaalista kahtiajakoa, kehittää tieto- ja 

viestintätekniikkaa operaattorien ja 

palveluntarjoajien aidon kilpailun kautta 

ja saada aikaan tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien kattava 

yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa 

EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

kansalaisoikeuksien turvaamiseksi 

kuitenkin siten, että noudatetaan 

tekijänoikeusperiaatteita ja suojellaan 

kaikissa tapauksissa tekijöiden ja luovalla 

alalla toimivien oikeuksia, sekä tarvetta 

kohdella verkkoa kulttuurin ja tiedon 

vapaan ja täyden liikkuvuuden 

mahdollistavana yhteisenä tilana; 

Or. en 

 

 


