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Amendamentul 1
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să clarifice pentru care 
aspecte privind guvernarea și controlul 
internetului consideră că este necesară o 
reglementare la momentul actual în 
legătură cu internetul obiectelor;

1. solicită Comisiei să clarifice pentru care 
aspecte privind guvernarea și controlul 
internetului consideră că este necesară o 
reglementare la momentul actual în 
legătură cu internetul obiectelor și prin 
intermediul cărui sistem ar trebui asigurat 
interesul public general;

Or. de

Amendamentul 2
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să clarifice pentru 
care aspecte privind guvernarea 
internetului consideră că este necesară o 
reglementare la momentul actual în 
legătură cu internetul obiectelor;

1. solicită, prin urmare, Comisiei să 
examineze problematica privind 
guvernarea și controlul internetului 
obiectelor și cu ajutorul actorilor 
relevanți; consideră, de asemenea, că este 
esențială studierea aspectelor legate de 
sistemele de siguranță Wi-Fi;

Or. it

Amendamentul 3
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(1a) recunoaște că utilizarea sporită a 
internetului obiectelor oferă, pe de o 
parte, mari șanse de dezvoltare și 
posibilități de îmbunătățire a 
competitivității, iar, pe de altă parte, va 
genera schimbări în societate și va 
influența comportamentul cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 4
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1b) invită Comisia să lămurească 
chestiunea cui îi aparțin datele prelevate 
și interpretate în mod automat și cine are 
puterea de control asupra acestora;

Or. de

Amendamentul 5
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1c) invită Comisia și statele membre să 
întreprindă mai multe inițiative pentru a 
asigura un acces lipsit de obstacole la 
noile tehnologii; subliniază că toate 
inițiativele ar trebui să aibă drept scop 
facilitarea conectării la tehnologiile 
informației și comunicării și utilizarea 
acestora, precum și implicarea grupurilor 
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defavorizate ale societății;

Or. de

Amendamentul 6
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1d) invită Comisia și statele membre să 
recunoască faptul că parteneriatele între 
sectorul public și cel privat referitoare la 
internetul obiectelor ar trebui consolidate, 
iar inițiativele publice, care servesc creării 
guvernării internetului, ar trebui 
sprijinite; 

Or. de

Amendamentul 7
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută intenția Comisiei de a monitoriza 
permanent confidențialitatea și protecția
aspectelor care vizează datele cu caracter 
personal pentru a proteja interesele 
consumatorilor;

2. salută intenția Comisiei de a prezenta în 
2010 o Comunicare privind protecția vieții 
private și a încrederii în societatea 
informațională omniprezentă și să 
monitorizeze permanent aceste aspecte 
care vizează protecția datelor cu caracter 
personal pentru a proteja drepturile și
interesele consumatorilor;

Or. it
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Amendamentul 8
Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice date care pot fi 
relaționate cu un anumit consumator,
prin extragerea datelor sau prin alte 
mijloace, reprezintă date cu caracter 
personal care trebuie gestionate în 
conformitate cu principiile 
confidențialității și protecției datelor;

3. subliniază necesitatea de a lua măsuri 
împotriva colectării și prelucrării abuzive 
a datelor cu caracter personal prin 
intermediul internetului și de a proteja 
aceste date în conformitate cu principiile 
confidențialității și protecției datelor;

Or. fr

Amendamentul 9
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) subliniază că transparența costurilor 
aferente este necesară pentru consumator, 
de exemplu, în ceea ce privește consumul 
de energie electrică al intervenției și al 
utilizării obiectelor; 

Or. de

Amendamentul 10
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de acord că noile standarde trebuie 
elaborate în mod deschis, transparent și 

5. este de acord că noile standarde trebuie 
elaborate în mod deschis, transparent și 
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bazat pe consens, cu participarea tuturor 
părților interesate; subliniază că toate noile 
standarde în acest domeniu trebuie să fie 
disponibile cu ușurință și în mod liber 
oricui dorește și că implementările de 
referință trebuie să fie, de asemenea, 
disponibile în mod liber, cum este cazul 
standardelor elaborate de Internet 
Engineering Task Force (IETF); 

bazat pe consens, cu participarea tuturor 
părților interesate; subliniază că toate noile 
standarde în acest domeniu trebuie să fie 
disponibile cu ușurință și în mod liber 
oricui dorește și că implementările de 
referință trebuie să fie, de asemenea, 
disponibile în mod liber, cum este cazul 
standardelor elaborate de Internet 
Engineering Task Force (IETF); 
subliniază că infrastructurile pentru un 
internet al obiectelor trebuie să fie 
eficiente, accesibile, durabile, sigure și 
demne de încredere, consolidând în acest 
mod protecția consumatorilor mai ales în 
ceea ce privește protecția datelor și a 
siguranței acestora;

Or. de

Amendamentul 11
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(5a) constată faptul că nu există o
dezbatere științifică privind posibila 
periclitare și daunele cauzate de
electrosmog, iar Comisia nu ar trebui să 
neglijeze acest subiect;

Or. de

Amendamentul 12
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că inovațiile și creativitatea 
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reprezintă o valoare adăugată
considerabilă pentru economia și pentru 
competitivitatea Europei și că, prin 
urmare, acestea ar trebui conservate și 
dezvoltate;

Or. fr

Amendamentul 13
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(5c) consideră că, având în vedere
profundele modificări pe care le va aduce 
cu sine internetul obiectelor, este esențial
să se convină asupra unei dezvoltări 
uniforme a tehnologiei la nivel teritorial, 
pentru a se evita ca discrepanța existentă 
să devină și mai mare, precum și pentru a 
asigura, de asemenea, că autoritățile 
publice se implică în mod corespunzător 
în acest proces;

Or. it

Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de acord că este esențial ca noile 
sisteme și aplicații să nu fie limitate de 
bariere precum tarifele sau costurile de 
licență excesive sau sistemele inadecvate 
de proprietate intelectuală, pentru a 
asigura o piață competitivă și un nivel 
adecvat de interoperabilitate;

6. este de acord că este esențial ca noile 
sisteme și aplicații să nu fie limitate de 
bariere de nedepășit, pentru a asigura o 
piață competitivă și un nivel adecvat de 
interoperabilitate;
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Or. de

Amendamentul 15
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de acord că este esențial ca noile 
sisteme și aplicații să nu fie limitate de 
bariere precum tarifele sau costurile de 
licență excesive sau sistemele inadecvate 
de proprietate intelectuală, pentru a 
asigura o piață competitivă și un nivel 
adecvat de interoperabilitate;

6. este de acord că este esențial ca 
introducerea și dezvoltarea unor noi
sisteme și aplicații și să nu fie limitate de 
bariere structurale sau operaționale și că 
inoperabilitatea sistemelor și aplicațiilor 
trebuie susținută;

Or. fr

Amendamentul 16
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de acord că este esențial ca noile 
sisteme și aplicații să nu fie limitate de 
bariere precum tarifele sau costurile de 
licență excesive sau sistemele inadecvate 
de proprietate intelectuală, pentru a asigura 
o piață competitivă și un nivel adecvat de 
interoperabilitate;

6. este de acord că este esențial ca noile 
sisteme și aplicații să nu fie limitate de 
bariere precum tarifele sau costurile de 
licență excesive sau sistemele inadecvate 
de proprietate intelectuală, pentru a asigura 
o piață competitivă și un nivel adecvat de 
interoperabilitate; în această privință,
consideră că este adecvat ca Comisia să 
examineze posibilitatea unei reduceri 
ulterioare a tarifelor pentru serviciile de 
roaming;

Or. it
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Amendamentul 17
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește Comisiei că anumite state 
membre introduc acte legislative prin care 
exclud utilizatorii de la accesarea 
internetului și solicită insistent Comisiei să 
aibă în vedere acest lucru în momentul 
discutării propunerilor care au drept 
condiție prealabilă accesul neîngrădit la 
internet;

7. reamintește Comisiei că anumite state 
membre introduc acte legislative prin care 
exclud utilizatorii de la accesarea 
internetului și solicită insistent Comisiei să 
urmeze principiul conform căruia 
drepturile fundamentale și libertățile 
utilizatorilor finali, în special în
conformitate cu articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene privind libertatea de exprimare
și de informare, să nu fie în niciun caz 
restricționate în lipsa deciziei prealabile a 
unui judecător;

Or. de

Amendamentul 18
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendamentul

7. reamintește Comisiei că anumite state 
membre introduc acte legislative prin care 
exclud utilizatorii de la accesarea 
internetului și solicită insistent Comisiei 
să aibă în vedere acest lucru în momentul 
discutării propunerilor care au drept 
condiție prealabilă accesul neîngrădit la 
internet;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 19
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7a) invită Comisia, în cadrul proiectelor
de cercetare ale celui de-al șaptelea 
Program-cadru și al proiectelor pilot ale 
Programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare, să pună la dispoziție mai multe 
mijloace pentru internetul obiectelor,
urmărind în același timp dezvoltarea 
infrastructurii și răspândirea benzii largi;

Or. it

Amendamentul 20
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7b) reamintește Comisiei că UE nu 
deține în momentul de față o poziție de 
lider în domeniul inovărilor legate de 
internetul obiectelor și invită, prin 
urmare, Comisia să acționeze rapid 
pentru a recupera rămânerea în urmă
față de celelalte părți ale lumii, în special
față de Asia;

Or. nl


