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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 intensificação do uso da Internet pelos cidadãos, consumidores, 
empresas e autoridades públicas implica que este instrumento de comunicação se 
converteu num dos elementos fundamentais para a realização do mercado interno no seio 
da UE; sublinha, neste contexto, a necessidade de garantir uma adequada protecção dos 
consumidores e dos titulares de direitos de propriedade intelectual a nível da Internet; 
sublinha igualmente que devem ser garantidos os direitos e as liberdades fundamentais 
dos utilizadores da Internet;

2. Reconhece a importância da Internet enquanto meio de informação sobre os direitos dos 
consumidores e meio de promoção desses mesmos direitos;

3. Apela à manutenção da estabilidade da Internet, tendo em conta o papel do sector privado, 
como ferramenta vital para a actividade económica e social, incluindo o comércio em 
linha, o intercâmbio de informações (confidenciais) e as transacções financeiras; a este 
propósito, solicita à Comissão que estabeleça uma estrutura de coordenação formal para 
salvaguardar os interesses públicos em jogo;

4. Apela a uma maior responsabilização das empresas privadas que procedem ao registo e 
distribuição de nomes de domínio, realizando um serviço de que a sociedade se tornou 
largamente dependente; neste contexto, considera necessário estabelecer um conjunto 
comum de critérios a cumprir, a fim de reforçar a transparência e garantir que essas 
empresas assumam responsabilidades crescentes;

5. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento Europeu um relatório anual, que poderá 
ser seguido de um debate, sobre o governo da Internet e os trabalhos dos painéis de 
revisão da ICANN; congratula-se com a existência do Fórum sobre o Governo da Internet
(FGI); sublinha a importância de haver representantes do Parlamento Europeu e da 
Comissão, bem como representantes das associações de utilizadores da Internet, a 
participar na reunião internacional da ICANN que terá lugar em Junho;

6. Solicita à ICANN que confira um lugar mais destacado aos governos nacionais no 
governo da Internet; entende que o Conselho de Administração da ICANN deve justificar 
devidamente as suas posições quando estas se afastem das recomendações emitidas pelo 
Comité Consultivo Governamental (GAC);

7. Apela a um esforço concertado no combate à cibercriminalidade, sobretudo para reforçar 
a protecção dos dados pessoais e dos menores, sem no entanto comprometer o carácter 
aberto da Internet;

8. Insta a um maior desenvolvimento da Internet e a um mais fácil acesso à mesma nos 
novos Estados-Membros da UE, em particular nas zonas rurais, e nos países em 
desenvolvimento, através de programas financiados pela União Europeia; exorta, além 
disso, a que seja conferido a estes países um maior poder de influência na formulação das 
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políticas em matéria de governo da Internet;

9. Realça que o governo da Internet deve facilitar o comércio electrónico e as transacções 
transfronteiras, descentralizando as funções de auto-regulação, nomeadamente no que 
respeita ao estabelecimento de condições para a entrada de novos concorrentes;

10. Entende que todas as disposições futuras em matéria de governo devem traduzir o 
interesse público da sociedade no seu conjunto e não devem ser presa de interesses 
comerciais ou regionais de curto alcance; para este efeito, considera conveniente melhorar 
o quadro de política geral;

11. Subscreve a referência na Comunicação da Comissão à importância dos princípios da 
transparência, multilateralismo e responsabilidade para o funcionamento dos órgãos da 
ICANN; 

12  Lamenta que a Comunicação da Comissão não considere como um princípio de governo 
da Internet a protecção dos direitos de propriedade intelectual e, em particular, a luta 
contra a contrafacção e a pirataria;

13. Enaltece o facto de a Comunicação da Comissão, tendo em conta o contexto internacional, 
fazer referência explícita ao respeito pelos direitos humanos, em particular à liberdade de 
expressão, como princípio essencial do governo da Internet.
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