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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li l-Internet hu essenzjali biex jiġu eżerċitati b’mod prattiku l-libertà tal-
espressjoni, id-diversità kulturali, il-pluraliżmu tal-midja, iċ-ċittadinanza demokratika, kif 
ukoll l-edukazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni, biex b'hekk jikkostitwixxi wieħed 
mill-muturi prinċipali għall-propagazzjoni tal-valuri demokratiċi fid-dinja kollha;

2. Jikkunsidra f’dan ir-rigward li kwalunkwe restrizzjoni imposta fuq l-eżerċitar ta' dawn id-
drittijiet fundamentali għandha tkun konformi mal-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Internet jinżamm sigur, ħieles, affidabbli u multilingwi u miftuħ 
għal kull ċittadin tad-dinja;

4. Josserva li ġestjoni trasparenti u responsabbli tal-Internet jista’ jkollha rwol importanti 
fis-sorveljanza tal-mod kif is-search engines jittrattaw l-informazzjoni globalment;

5. Jenfasizza l-bżonn li jiġi protett u promoss il-wirt kulturali Ewropew, anke permezz tal-
Internet;

6. Hu tal-fehma li l-Internet għandu rwol vitali fit-tqanqil tal-innvovazzjoni u t-tnaqqis tad-
distakk diġitali, soċjali u kulturali fil-kuntest ta’ nħawi oħra tad-dinja;

7. Jinnota t-titjib imwiegħed fl-affermazzjoni l-ġdida ta’ impenji mid-Dipartiment għall-
Kummerċ tal-Istati Uniti u l-Korporazzjoni tal-Internet għall-Ismijiet u n-Numri Assenjati 
(ICANN); madankollu jagħraf li għandu jkun hemm tħassib fil-fatt li ma toħroġx struttura 
għal governanza multilaterali sħiħa;

8. Ifakkar madankollu li l-Internet bħala riżorsa globali m’għandux ikun marbut ma’ gvern 
nazzjonali wieħed u għaldaqstant jitlob li jinħareġ mudell globali ġdid għall-governanza 
tal-Internet, li jkun ibbażat fuq governanza aktar responsabbli u trasparenti;

9. Jenfasizza l-importanza tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet bħala forum 
multilaterali fejn ikunu rappreżentati dawk kollha li għandhom sehem fil-qasam, kif diġà 
ddikjara l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Jannar 2008 dwar it-tieni 
Forum dwar il-Governanza tal-Internet, li sar f'Rio de Janeiro bejn it-12 u l-15 ta' 
Novembru 20071;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġja l-inizjattivi għall-organizzazzjoni ta’ 
Forum Ewropew effikaċi dwar il-Governanza tal-Internet;

11. Jitlob li jinbdew taħditiet transatlantiċi bejn l-amministrazzjonijiet tal-Istati Uniti u tal-
UE sabiex l-ICANN tkompli tiġi internazzjonalizzata u biex jiġi żviluppat mudell ta’ 
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governanza li jiggarantixxi l-aċċess ħieles għall-Internet u s-sigurtà globali tiegħu, li 
jinkludi l-protezzjoni tad-data u l-privatezza personali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti bidu għal konsultazzjonijiet, inter alia bejn il-
Forum dwar il-Governanza tal-Internet, l-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjonijiet u l-ICANN, bl-intenzjoni li jintlaħaq qbil dwar il-prevenzjoni ta' 
attakki fuq l-Internet (ġirja għall-armamenti ċibernetiċi);

13. Jisħaq fuq l-importanza li l-atturi Asjatiċi jiġu kkooptjati fit-taħditiet dwar il-governanza 
tal-Internet, waqt li titqies in-natura speċifika tas-suq Asjatiku;

14. Jisħaq fuq il-ħtieġa li anke l-konsumaturi finali jiġu involuti fil-proċess biex jinħoloq 
mudell ta’ governanza, waqt li titqiegħed l-enfasi fuq il-koperazzjoni bejn l-universitajiet 
u d-dinja tal-impriżi fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali;

15. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-ICANN biex is-sistema tal-ismijiet tad-dominji tinfetaħ għall-
karattri mhux Latini;

16. Iħeġġeġ biex tittieħed azzjoni għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar l-użu tar-riżorsi 
offruti mill-Internet u l-għażla tal-kriterji ta’ kif għandhom jintużaw dawk ir-riżorsi;

17. Jenfasizza l-importanza tal-inizjattivi u l-azzjonijiet għall-ħarsien tal-minorenni onlajn, 
bħall-Programm għal Internet aktar Sikur; jikkunsidra wkoll li hu importanti li jiġi żgurat 
li l-ġenituri u l-għalliema jkunu jafu jgħinu, kif meħtieġ, lill-minorenni jużaw in-netwerks 
b’mod sikur;

18. Jitlob li jkun hemm aktar inizjattivi għat-tisħiħ tal-esplorazzjoni b’aktar sikurezza tal-
Internet mit-tfal, sabiex jixxerrdu l-aħjar prattiki fid-dinja, u biex tissaħħaħ il-
koperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-kontenut onlajn ta’ ħsara u illegali, b’mod 
partikulari fir-rigward tal-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-Internet;

19. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni tifhem l-importanza li "jitnaqqas id-distakk diġitali” u 
jifhem il-kwistjonijiet ta’ żvilupp involuti fil-governanza tal-Internet; madankollu, 
wieħed irid jiffoka wkoll fuq il-ħafna ċittadini ta’ età avvanzata kemm fid-dinja 
żviluppata u kemm f’dik li għadha qed tiżviluppa, li ta' spiss iħossuhom abbandunati 
f’din id-dinja onlajn ġdida; l-Internet jista’ jkun għodda effikaċi għall-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadini tagħna ta’ età avvanzata jridu jiġu inklużi;

20. Jitlob li jkun hemm dominju ġeneriku ġdid tal-ogħla livell għall-organizzazzjonijiet 
kulturali, punti ta’ bejgħ, il-midja u l-artisti, pereżempju, “.culture” jew “.art”;

21. Iħeġġeġ biex ikun hemm koperazzjoni mill-qrib fuq kwistjonijiet relatati mal-Internet 
bejn l-UE u l-Forum dwar il-Governanza tal-Internet;

22. Jisħaq fuq il-bżonn li jinstab bilanċ xieraq bejn il-protezzjoni tal-privatezza tal-utenti u r-
reġistrazzjoni tad-data personali.
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