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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. elismeri, hogy az internet alapvető fontosságú a véleménynyilvánítás szabadsága, a 
kulturális sokféleség, a tömegtájékoztatás sokszínűsége, a demokratikus állampolgárság 
gyakorlása, valamint az oktatás és az információhoz való hozzáférés szempontjából, és 
ezáltal világszerte a demokratikus értékek népszerűsítésének egyik legfontosabb 
hajtóerejét jelenti;

2. ebben a tekintetben úgy véli, hogy ezeknek az alapvető jogoknak a gyakorlása ellen 
irányuló bármilyen korlátozásnak összhangban kellene lennie az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az internet biztonságos, szabad, megbízható és 
többnyelvű maradjon, valamint hogy nyitva álljon a világ valamennyi polgára előtt;

4. megjegyzi, hogy az internet átlátható és felelős szabályozása fontos szerepet játszhat 
annak a módszernek az ellenőrzése során, ahogyan a keresőoldalak világszerte kezelik az 
információkat;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy többek között az interneten keresztül 
védelmezni és támogatni kell az európai kulturális örökséget;

6. azt az álláspontot képviseli, hogy az internet döntő szerepet játszik az innováció 
serkentésében és a digitális, szociális és kulturális szakadék csökkentésében a világ más 
részeivel való összehasonlításban;

7. tudomásul veszi az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és a Bejegyzett 
Nevek és Számok Internetszervezete (ICANN) kötelezettségvállalásainak újólagos 
megerősítésekor megígért fejlesztéseket; ugyanakkor aggodalomra kell okot adnia annak, 
hogy ez nem von maga után egy teljes körű többoldalú irányítási struktúrát;

8. mindazonáltal emlékeztet arra, hogy globális forrásként az internetet nem lenne szabad 
egyetlen nemzeti kormányhoz kapcsolni, ezért az Internet szabályozásának olyan új 
globális modellje megalkotására szólít fel, amely egy könnyebben felelősségre vonható és 
átláthatóbb szabályozáson alapulna;

9. hangsúlyozza az Internetirányítási Fórum multilaterális fórumként való működésének 
fontosságát, ahol valamennyi érdekelt fél képviselve van, ahogyan azt az Európai 
Parlament már ki is mondta a Rio de Janeiróban 2007. november 12–15. között 
megtartott második Internetirányítási Fórumról szóló, 2008. január 17-i 
állásfoglalásában1;

10. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy támogassa a hatékony Európai Internetirányítási 
                                               
1 HL C 41. E, 2009.2.19., 80.o.
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Fórum megszervezésére vonatkozó kezdeményezéseket;

11. felszólít az Egyesült Államok és az EU vezetése között a transzatlanti tárgyalások 
megkezdésére annak érdekében, hogy még inkább nemzetközivé alakítsák az ICANN-t, 
valamint hogy kifejlesszenek egy olyan irányítási modellt, amely az internethez való 
szabad hozzáférést és annak teljes biztonságát garantálná, ideértve a személyes adatok és 
a magánélet védelmét;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen konzultációkat, többek között az 
Internetirányítási Fórum, a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és az ICANN között 
annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az internetes támadások megelőzéséről 
(kibertéri fegyverkezési verseny);

13. hangsúlyozza az ázsiai szereplők internetirányításról szóló tárgyalásokba való 
bevonásának fontosságát, az ázsiai piac sajátos természetének figyelembe vételével;

14. hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy a végső fogyasztókat vonják be egy 
szabályozási modell létrehozásának folyamatába, azzal, hogy a hangsúlyt az egyetemek 
és az üzleti világ közötti együttműködésre helyezik helyi, regionális és nemzeti szinten;

15. üdvözli az ICANN azzal kapcsolatos döntését, hogy nyissák meg a domain-nevek 
rendszerét a nem latin karakterek előtt;

16. sürgeti, hogy hozzanak intézkedést azon oktatás elősegítésére, amely az internet által 
kínált források felhasználására és az ilyen források felhasználásának módjával 
kapcsolatos kritériumok kiválasztására irányul;

17. hangsúlyozza a kiskorúak online védelmét szolgáló olyan kezdeményezések és 
intézkedések fontosságát, mint a „Biztonságosabb internet” program; emellett úgy véli, 
hogy fontos biztosítani, hogy a szülők és a tanárok rendelkezzenek azon ismeretekkel, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy segítsenek a kiskorúaknak a hálózatok biztonságos 
használatában;

18. több kezdeményezésre szólít fel az internet gyermekek által történő biztonságos 
böngészésének erősítése, a bevált gyakorlatok világszerte történő elterjesztése és a káros 
és illegális online tartalmak elleni harcban folytatott nemzetközi együttműködés 
megszilárdítása érdekében, különösen a gyermekek interneten történő szexuális zaklatása 
tekintetében;

19. üdvözli, hogy a Bizottság megérti a „digitális szakadék áthidalásának” fontosságát és az 
internetirányítással kapcsolatos fejlesztési kérdéseket; azon számos idősebb polgárra is 
koncentrálni kell azonban mind a fejlett, mind a fejlődő világban, akik gyakran úgy érzik, 
hogy nem tudnak lépést tartani ezzel az új internetes világgal; az internet hatékony eszköz 
lehet a társadalmi integráció terén, és idősebb polgárainkat be kell vonni ebbe;

20. új, általános felső szintű fogalmi tartomány kialakítására szólít fel, amely a kulturális 
szervezeteket, képviseleteket, a médiát és a művészeket foglalja magában (például 
„kultúra” vagy „művészet”);
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21. szoros együttműködésre ösztönöz az EU és az Internetirányítási Fórum közötti internettel 
kapcsolatos kérdésekben;

22. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a felhasználók 
magánélete és a személyes adatok rögzítése között.



PE431.014v02-00 6/6 AD\804156HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 22.2.2010

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

30
0
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, 
Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Chrysoula Paliadeli, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid, Pál Schmitt, Marco Scurria, Timo Soini, 
Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni 
Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Ivo Belet, Nessa Childers, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Catherine Soullie, 
Rui Tavares


