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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que a Internet é essencial para o exercício prático da liberdade de expressão, a 
diversidade cultural, o pluralismo dos meios de comunicação, a cidadania democrática, 
bem como a educação e o acesso à informação, constituindo assim um dos principais 
meios de difusão dos valores democráticos no mundo; 

2. Considera, neste contexto, que qualquer restrição ao exercício desses direitos 
fundamentais deve estar em conformidade com a Convenção Europeia de Protecção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais;

3. Salienta a necessidade de manter a Internet segura, livre, fiável, multilingue e aberta a 
todos os cidadãos do mundo; 

4. Salienta que uma gestão transparente e responsável da Internet pode desempenhar um 
papel importante no controlo da forma como, a nível mundial, os motores de pesquisa 
tratam a informação;

5. Salienta a necessidade de proteger e promover o património cultural europeu, inclusive 
através da Internet;

6. Entende que a Internet desempenha um papel essencial no estímulo à inovação e na 
redução da fractura digital relativamente a outras regiões do mundo;

7. Toma nota das melhorias prometidas, na nova afirmação de compromissos, pelo 
Ministério do Comércio dos Estados Unidos e pela Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN); entende, todavia, que é preocupante o facto de não 
proporcionar uma estrutura completa de governação multilateral; 

8. Recorda, todavia, que a Internet, enquanto recurso mundial, não deverá estar ligada a um 
governo nacional e preconiza, por tal motivo, o aparecimento de um novo modelo mundial 
de governo da Internet, baseado numa governação mais responsável e mais transparente;

9. Salienta a importância do Fórum sobre a Governação da Internet, enquanto fórum 
multilateral no qual se encontram representadas todas as partes interessadas, conforme já 
afirmado na sua Resolução de 17 de Janeiro de 2008 sobre o Segundo Fórum sobre a 
Governação da Internet, realizado no Rio de Janeiro, de 12 a 15 de Dezembro de 20071;

10. Insta a Comissão a apoiar as iniciativas para a organização de um verdadeiro Fórum sobre 
a Governação da Internet europeu;

11. Solicita que sejam iniciadas conversações transatlânticas entre as administrações dos EUA 
e da UE, tendo em vista prosseguir a internacionalização da ICANN e desenvolver um 
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modelo de governo que garanta a liberdade de acesso e a segurança da Internet a nível 
mundial, incluindo a protecção dos dados pessoais e da vida privada;

12. Convida a Comissão a encetar consultas entre, por exemplo, o Fórum sobre a Governação 
da Internet, a União Internacional das Telecomunicações (UIT) e a ICANN, tendo em 
vista a adopção de acordos sobre a prevenção de ataques através da Internet (corrida ao 
ciberarmamento);

13. Salienta a importância de associar os actores da Ásia aos debates sobre a governação da
Internet, tendo em conta a especificidade dos mercados asiáticos;

14. Salienta a necessidade de associar igualmente os consumidores finais ao processo de 
criação de um modelo de governação, colocando a tónica na cooperação entre as 
universidades e o mundo dos negócios, a nível local, regional e nacional;

15. Acolhe favoravelmente a decisão da ICANN de abrir o sistema de nomes de domínio a 
caracteres não latinos;

16. Insta a que seja promovida a formação sobre a utilização dos recursos oferecidos pela 
Internet e sobre a selecção de critérios para os utilizar;

17. Salienta a importância das iniciativas e acções para a protecção dos menores em linha, tais 
como o programa “Internet mais Segura”; salienta que importa ainda garantir que pais e 
educadores disponham dos conhecimentos necessários para ajudar os menores a 
utilizarem as redes com segurança;

18. Solicita a adopção de mais iniciativas para reforçar a exploração segura da Internet pelas 
crianças, para difundir as melhores práticas a nível mundial e para reforçar a cooperação 
internacional na luta contra os conteúdos nocivos e ilegais em linha, em especial no que 
diz respeito aos abusos sexuais de crianças na Internet;

19. Acolhe favoravelmente que a Comissão compreenda a importância de reduzir a “fractura 
digital”, bem como as questões relacionadas com o desenvolvimento que a governação da 
Internet implica; entende, todavia, que é necessário colocar igualmente a tónica nos 
muitos cidadãos idosos, tanto no mundo desenvolvido como no mundo em 
desenvolvimento, que se sentem frequentemente ultrapassados neste novo universo em 
linha; entende que a Internet pode constituir um instrumento eficaz de inclusão social e 
que os nossos cidadãos mais idosos devem fazer parte da mesma;

20. Solicita a criação de um novo domínio genérico de primeiro nível para as organizações e 
centros de actividades culturais, meios de comunicação e artistas, por exemplo, “.culture” 
ou “.art”;

21. Encoraja a uma cooperação estreita, no que diz respeito às questões relacionadas com a 
Internet, entre a União Europeia e o Fórum sobre a Governação da Internet;

22. Salienta a necessidade de conseguir um equilíbrio adequado entre a protecção da vida 
privada dos utilizadores e o registo de dados de carácter pessoal.
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