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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az internet szabályozásáról: a következő lépések
(2009/2229(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Az internet 
szabályozása: a következő lépések” című közleményére (COM(2009)0077),

– tekintettel a Bizottság „Európa védelme a nagyszabású számítógépes támadások és 
hálózati zavarok ellen: a felkészültség, a védelem és az ellenálló képesség fokozása” 
című közleményére az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről (COM(2009)0149),

– tekintettel „A globalizáció és az információs társadalom: a fokozott nemzetközi 
együttműködés iránti igény” című, 1998. október 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel „Az internet szervezeti háttere és irányítása – nemzetközi és európai politikai 
kérdések 1998–2000” című, 2001. február 19-i állásfoglalására,2,

– tekintettel „Az újgenerációs internet: egy európai uniós kutatási kezdeményezés 
szükségessége” című 2001. április 2-i állásfoglalására3

– tekintettel az információs társadalomról szóló, 2005. június 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel 2005. december 15-i állásfoglalására az emberi jogok tunéziai helyzetéről és 
a Tunéziában tartott, az információs társadalomról szóló világ-csúcstalálkozó 
értékeléséről5,

– tekintettel az interneten való véleménynyilvánítás szabadságáról szóló, 2006. július 6-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel 2008. január 17-i állásfoglalására a 2007. november 12. és 15. között Rio de 
Janeiro-ban tartott, az Internet szabályozásáról szóló második fórumról7,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, 
valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-
0000/2010),

                                               
1 HL C 104., 1999.04.14., 128. o.
2 HL C 343., 2001.12.05., 286. o.
3 HL C 27. E, 2002.01.31., 84. o.
4 HL C 133. E, 2006.06.08., 140. o.
5 OJ C 286. E., 2006.11.23., 495. o.
6 OJ C 303. E., 2006.12.13., 879. o.
7 HL C 41. E, 2009.2.19., 80. o.
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A. mivel az internet kritikus jelentőségű globális kommunikációs eszköz, amely óriási 
hatással van a társadalom egészére, 

B. mivel az internet irányításával kapcsolatos kérdések az alapvető jogokhoz és 
szabadságokhoz kapcsolódnak (az internethez való hozzáférés, az internet használata, 
támadásokkal szembeni kiszolgáltatottsága, etc.),

C. mivel az internet irányításának szempontjai az internetkezelés és egyéb, elsősorban 
technikai jellegű kérdésekhez kapcsolódnak, amelyek terén olyan testületek, mint például 
a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (bejegyzett nevek és címek 
internetes szervezete, ICANN), Internet Assigned Numbers Authority (internetcímeket 
kiosztó hatóság, IANA), az Internet Engineering Task Force (az internet fejlesztésének 
szervezete, IETF) stb. működnek,

D. mivel a kormányok fontos szerepet töltenek be a közérdek védelmében a tágabb 
értelemben vett irányítási szempontok tekintetében, különösen az alapvető jogok és 
szabadságok védelmének, illetve az internet biztonságának, integritásának és 
rugalmasságának biztosításában,

E. mivel a globális szinten működő Internetirányítási Fórum (IGF) és a különféle nemzeti és 
regionális fórumok fontos színterei a többszereplős internetpolitikai párbeszédnek, 

F. mivel az Európai Parlament és más európai intézmények hosszú távú kötelezettségeket 
vállaltak az internet mint nyitott, globális köztulajdon mellett,

1. úgy véli, az internetre globális köztulajdonként kell tekinteni, amelyet a közös érdekek 
szerint kell működtetni;

2. úgy véli, hogy az internet globális köztulajdonként való fenntartásához fűződő európai 
uniós érdekek védelmének céljából az internetirányításnak az állami és magánszektor 
széleskörű, kiegyensúlyozott modelljén kell alapulnia, elkerülve egyes jogi személyek 
vagy jogi személyek csoportjának uralmát; 

3. hangsúlyozza, hogy gondosan el kell kerülni az alapvető európai értékek olyan országok 
általi veszélyeztetését, amelyeknek értékrendszere jelentősen különbözik Európáétól; 

4. úgy véli, a kormányoknak a globális internetes közpolitika számára alapvető kérdésekre 
kell összpontosítaniuk, egyébként pedig a beavatkozás elkerülésének politikájához kell 
tartaniuk magukat, hacsak bizonyos kivételes körülmények szükségessé nem teszik a 
beavatkozást; 

5. úgy véli, a kormányoknak nem kell beavatkozniuk az internet napi irányításába, 
tartózkodniuk kell az innováció és a verseny szükségtelen és korlátozó szabályozások 
általi megzavarásától, valamint nem szabad ellenőrzésük alá vonni az internetet, amelynek 
továbbra is globális köztulajdonnak kell maradnia;

6. kiemeli, hogy a kormányoknak fel kell hagyniuk az internetelérés cenzúra, tartalomszűrés, 
ellenőrzés vagy egyéb eszközök általi korlátozásával, és nem követelhetik ezt 
magánszervezetektől sem;
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7. hangsúlyozza, hogy az elkerülhetetlennek ítélt korlátozásokat – amelyek például a 
kiskorúak védelmét szolgálják – a lehető legminimálisabbra kell szorítani egy 
demokratikus társadalomban, törvényekkel kell szabályozni őket, illetve hatékonynak és 
arányosnak kell lenniük; 

8. úgy véli, hogy a Bizottság által megfogalmazott irányítási alapelveken túl a 
kormányoknak a következő elveket is végre kell hajtaniuk: 

i) az európai uniós előírásoknak megfelelően átláthatóság, multilateralizmus, 
demokrácia és az alapvető jogok védelme;

ii) az internet infrastruktúrájának nyílt, átjárható és „végponttól végpontig terjedő” 
jellegének tiszteletben tartása,  

iii) az internetes erőforrások napi üzemeltetését végző magánszektorbeli vállalkozások 
érdemi elszámoltathatósága, 

iv) a mindent felölelő, globális internetirányítási együttműködés elősegítése a 
többszereplős folyamatok folytatása és további ösztönzése révén, a fejlődő országok 
részvételének javítására irányuló szükséglettel való foglalkozás; 

9. hangsúlyozza, hogy az EU-nak megegyezésre kell jutnia az internetirányítás alapelveinek 
végrehajtását illetően, és álláspontját állhatatosan védelmeznie kell a nemzetközi 
fórumokon és a kétoldalú kapcsolatokban; 

10. üdvözli a spanyol elnökség granadai stratégiájában szereplő internetirányítási 
megfontolásokat, az internethasználók jogainak európai chartájának összeállítására 
irányuló kezdeményezését, illetve az internethozzáférés ötödik európai alapvető 
szabadságként történő elismerését;

11. megjegyzi, hogy az USA kormánya 2010. február 24-én hirdette ki az új internetpolitika 
3.0-t; 

12. hangsúlyozza, hogy az EU-nak foglalkoznia kell az alábbi két kulcsfontosságú politikai 
kérdéssel:

i) az internet infrastruktúrájának védelme a hozzáférhetőség, a használhatóság és a 
támadásokkal szembeni ellenálló képesség biztosítása érdekében, és 

ii)  az egyének adatvédelmi és magánéleti jogainak védelme, különösen a vitás kérdések 
rendezésére szolgáló hatékony nemzetközi mechanizmusok létrehozása révén;

13. felkéri a tagállamokat, hogy a Bizottsággal együttműködve biztosítsák az internet 
infrastruktúrájának védelmét a veszélyek és váratlan események elleni összehangolt 
európai uniós megközelítés révén, valamint nemzeti katasztrófaelhárító csoportok és
közöttük együttműködési mechanizmusok létrehozásával;

14. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a 2007. július 11-i, a szerződésen kívüli 
kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II.) szóló 864/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályának kiterjesztésére, hogy az adatvédelem és 
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magánélet terén történő jogsértéseket is magában foglalja, illetve felkéri a Tanácsot, hogy 
engedélyezze tárgyalások megkezdését nemzetközi megállapodás megkötése céljából, 
amely lehetővé tenné az európai uniós állampolgárok tényleges kárpótlását, amennyiben 
az adatvédelemre és magánéletre vonatkozó európai uniós törvények szerinti jogaikat 
megsértik;

15. hangsúlyozza, hogy az EU-intézményeknek, testületeknek és tagállamoknak össze kellene 
hangolniuk az ICANN-hoz és tanácsadó testületeihez kapcsolódó szempontjaikat, 
beleértve a kormányzati tanácsadó bizottságot (GAC);

16. megjegyzi, hogy az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) fontos 
szerepet játszhat a biztonsági szempontok tekintetében és üdvözli a Bizottság nemsokára 
benyújtandó javaslatát az ENISA modernizálására;

17. úgy véli, hogy a Bizottságnak központi szerepet kell vállalnia az EU belső 
szerveződéséhez kapcsolódó szempontok felvetésében és koordinációjában a következetes 
uniós megközelítés biztosítása érdekében, többek között az Internetirányítási Fórum 
vonatkozásában is;

18. kéri, hogy a Bizottság segítse elő következetes és átfogó uniós megközelítés elfogadását 
az IGF-ben és más fontosabb internetirányításhoz kapcsolódó eseményeken azzal, hogy 
jóval korábban európai uniós állásfoglalásra irányuló tervezetet nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak megvitatásra;

19. támogatja az IGF modelljének folytatását és fejlesztését globális, regionális – ide tartozik 
az EuroDIG – és nemzeti szinten, helyet teremtve a kormányok, a civil társadalom és a 
magánszektor közötti párbeszéd és a legjobb gyakorlatok cseréje számára;

20. javasolja az IGF fejlesztését az alábbi szempontok alapján:

i) a fejlődő országok fokozott részvétele, figyelmet fordítva részvételük 
finanszírozására,

ii) fokozott médiajelenlét,

iii) az ülések hatékonyabb szervezése, például az egy időben zajló ülések számának 
csökkentése, állandó platform létrehozása a globális részvétel megkönnyítése 
céljából és szélesebb körű többnyelvűség,

iv) jobb koordináció a globális, regionális és nemzeti internetirányítási fórumokon, és

v) az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti alaposabb együttműködés; 

21. támogatja a Bizottság és a spanyol és belga soros elnökség munkáját a 2010. szeptemberi 
vilniusi IGF-üléssel kapcsolatban;

22. általánosságban véve támogatja a Bizottságnak a jelenlegi, magánszektorbeli vezetésen 
alapuló ICANN irányítási modellre nézve kedvező álláspontját;

23. hangsúlyozza a kormányzati tanácsadó bizottság fontos szerepét az ICANN döntéshozatali 
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folyamataiban;

24. úgy véli, hogy az ICANN-ra vonatkozó fejlesztéseknek az alábbiak révén kell történnie: 

i) a viták rendezésére alternatív mechanizmus létrehozásával, amely lehetővé teszi az 
érdekelt felek számára az ICANN határozatainak eredményes, semleges, pontos és 
nem túlzottan költséges felülvizsgálatát,

ii) a változatos finanszírozásra vonatkozó követelménnyel, amely plafont állapít meg 
minden egyes vállalkozástól vagy ágazattól kapott finanszírozás esetén annak 
érdekében, hogy megelőzze az ICANN tevékenységére gyakorolt illetéktelen befolyás 
kialakulását,

iii) az ICANN-ban résztvevő érdekelt felek megfelelő képviseletével,

iv) annak biztosításával, hogy az ICANN igazgatótanácsa és felső vezetősége különféle 
érdekeket és régiókat képvisel;

25. osztja a Bizottság véleményét abban a tekintetben, hogy az IANA intézkedései közé bele 
kell foglalni a multilaterális elszámoltathatóságot szolgáló mechanizmusokat, és 
megerősíti, hogy a jövőben egyetlen kormány sem bírhat domináns befolyással az IANA 
felett; 

26. úgy véli, a kötelezettségvállalások 2009-es megerősítése pozitív alapot teremthet az 
ICANN további fejlődéséhez, ugyanakkor hangsúlyozza:

i) az EU-nak – elsősorban a Bizottság révén –aktív szerepet kell vállalnia a 
végrehajtásban, többek között a felülvizsgálati testületek révén és annak biztosításával, 
hogy e testületek tagjai függetlenek, nem áll fenn esetükben összeférhetetlenség és 
különféle régiókat képviselnek; 

ii) a vélemény közzétételét követően a felülvizsgálati testület ajánlásait az ICANN-nak 
végre kell hajtania, illetve meg kell indokolnia, amennyiben mégsem tenné;

27. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be éves jelentéseket az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az előző év internetirányítással kapcsolatos eseményeiről; az első jelentés 2011 
márciusában esedékes;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2009. júniusi közleményében kifejtett álláspontja a következőképpen foglalható 
össze: 

a) egyértelműen előnyben részesíti a magánszektor vezető szerepét; 

b) aggódik az ICANN nem megfelelő képviseleti összetétele miatt; 

c) nyilvánvalóan aggasztja, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az EU-t, igen kevés 
ellenőrzést tud gyakorolni az ICANN működése felett. 

A Bizottság az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, bejegyzett 
nevek és címek internetes szervezete) belső reformját javasolja, amely teljes 
elszámoltathatóságot és átláthatóságot eredményezne, valamint kijelenti, hogy „az ICANN-ra 
és az IANA-ra vonatkozó jelenlegi, egyoldalú felügyeletet biztosító megállapodásokat egy új, 
többoldalú elszámoltathatóságot biztosító mechanizmussal kell felváltani”. 

Érdemes röviden megismételni, hogy az ICANN nonprofit szervezet, amelyre a kaliforniai 
törvények vonatkoznak – ez a helyzet folyamatos jogi problémákat eredményez. Az Internetet 
az ICANN úgy határozza meg, mint „hálózatok nemzetközi hálózata, amely egyetlen 
nemzetnek, személynek vagy szervezetnek sem a tulajdona”, amely ezért globális közérdekek 
szolgálatát vállalja fel, tekintet nélkül a kormányok közötti határokra. 

Elkerülhetetlen, hogy egy ilyen szokatlan szervezet, amely egy új, összetett világot irányít, 
vitákat váltson ki az érdekelt felek körében, akik ebben az esetben a világ minden tájáról 
valók. Az ICANN-ról és szerepéről alkotott vélemények megoszlanak: vannak védelmezői és 
ellenzői. Az utóbbiak között hallatszódnak olyan hangok, akik szerint az ICANN feladatait 
egy nemzetközi szervezetre kellene bízni, akár egy kifejezetten e célra létrehozott szervezetre, 
akár egy, az ENSZ égisze alatt működőre. E javaslat szilárd alapokon nyugszik, különösen 
abban a tekintetben, hogy abból indul ki, hogy a domainnevek rendszere köztulajdon – ami a 
nemzetközi jogban jól ismert fogalom annak kifejezésére, hogy egy bizonyos erőforrás nem 
egyes nemzetek hatalma alá tartozik, hanem a nemzetközi közösség használja, mivel a 
nemzetközi közösség számára kivételes hasznot jelent. 

Az információs társadalomról szóló genfi és a tuniszi csúcstalálkozón (WSIS, 2003 és 2005) 
hangsúlyozták, hogy szükség lenne egy olyan domainnév-kezelő nemzetközi szervezetre, 
amely semlegesebb az ICANN-nál, és felmerült az ICANN privatizálásának ötlete is. 
Elhatározták, hogy létrehoznak egy csúcstalálkozós munkacsoportot is: az internetirányítással 
foglalkozó munkacsoportot. A négy javaslatot kitűző végleges jelentésében a munkacsoport 
hangsúlyozta, hogy nem jelentene megfelelő megoldást egyetlen állam kibertéri hatalmi 
pozícióba helyezése. E nyilatkozatokon kívül a kormányok nem tudtak megegyezésre jutni a 
meglévő rendszer újjal való felváltását illetően. Tovább folytak a tanácskozások a 
csúcstalálkozókon elindított internetirányítási fórumon, amely a megbeszélések és viták 
fantasztikus központjának bizonyult. Az utolsó, az egyiptomi Sharm el-Sheikben tartott 
ülésen elhatározták, hogy a fórum megbízatását kiterjesztik, és a korábbi ülésekhez hasonlóan 
itt is hangsúlyozták, hogy megoldást kell találni az ICANN vezetőségében jelenleg meglévő 
amerikai dominancia kérdésében. 
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A fent említettekből és a nemzetközi közösség ICANN-ról szóló jelenlegi álláspontjaiból 
következik, hogy bölcs lenne megtartani az amerikai szervezetet – ahogyan azt a Bizottság 
javasolja –, különösen, mivel fennállásának évei során eredményesen és kielégítően ellátta 
feladatait. 

Ugyanakkor világos, hogy bizonyos reformok és relevanciára vonatkozó javítások 
szükségesek az ICANN-nál. Hiszen ha ragaszkodunk ahhoz a nézethez, hogy a kibertér a 
szabadság, innováció, rugalmasság és felhasználhatóság helyszíne, nem várhatjuk el ezzel egy 
időben, hogy központi szervezeti egysége, az ICANN merev és rugalmatlan legyen. Ha az 
internet világa dinamikus, e dinamizmusnak az ICANN-on is látszania kell. 

Ezért, ha az ICANN folytatni akarja az internetirányítás kormányzását, reformokra van 
szükség. Az EU-intézmények által évek óta javasolt vonal mentén történő reformok 
biztosítanák, hogy a nemzetközi közösség egésze befolyással legyen a döntéshozatalra és az 
ICANN szerkezetére. A nemzetközi együttműködés és legitimitás így megerősödik az egész 
emberiség számára különösen fontos kormányzási területen. 

Számos kihívást jelent az internetirányítás, ezek egyike a globális hálózat 
szétdarabolódásának kockázata – a nemzeti hálózatok létrejötte, olyan veszély, ami már 
Kínában és Iránban jelentkezett is –, amennyiben az irányítás jelenlegi rendszere nem tud 
fejlődni és változni.

II

Az előadó ezért javasolja, hogy a Parlamentnek az alábbiakat kellene hangsúlyoznia: 

1. Az internet globális köztulajdon; e köztulajdon egy kormány általi egyoldalú irányítása és 
ellenőrzése széleskörű, megalapozott kritikára ad alkalmat. 

2. Az Európai Uniónak ki kell dolgoznia egy stratégiát, amely tükrözi az internetirányítás 
alapvető szempontjaira vonatkozó közös véleményt, és nemzetközi fórumokon, illetve az 
USA-val való kétoldalú kapcsolatok során jól védhető. 

3. Támogatja a Bizottságnak a jelenlegi, magánszektorbeli vezetésen alapuló irányítási 
modellre nézve kedvező álláspontját. E támogatás feltételes: attól függ, milyen lépéseket 
tesznek az ICANN összetételét és működési módját illető bizonyos szempontokra 
vonatkozó kritikák orvoslására. 

4. Az ICANN vonatkozásában: 

a) ellenőrzés és elszámoltathatóság: az ICANN és az Amerikai Egyesült Államok kormánya 
közötti kötelezettségvállalási nyilatkozat 2009. novemberi elfogadása előrelépést jelent az 
EU két alapelve irányába: az internet közérdekűségének nemzetközivé tétele és elismerése 
felé: Az új megállapodás bevezeti a felülvizsgálati testületek fogalmát, amelyek 
ellenőrzési mechanizmusként működnek a hálózat irányításának alapvető szempontjai, 
mint például az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a hálózati stabilitás és biztonság, a 
verseny és a fogyasztóvédelem felett. Noha a megállapodás nagyratörő és ígéretes, 
végrehajtásának módja még a jövő titka. Az európai uniós intézményeknek aktív szerepet 
kell vállalniuk az új szerződés végrehajtásában és fejlesztésében, nyomon követve a 
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felülvizsgálati testületek összetételét, biztosítandó, hogy tagjai függetlenek és a világ 
különböző tájairól valók, valamint nem áll fenn semmiféle érdekellentét. Elengedhetetlen, 
hogy az új testület legitim, független és pártatlan legyen a nemzetközi közösség 
szemében. A felülvizsgálati testületben az Európai Unió által betöltött szerepről szintén 
határozni kell; lehetőleg egy bizottsági képviselőnek kell helyet kapnia a testületben. 
Hasonlóképpen a kormányzati tanácsadó bizottság (GAC) tagjaiból is megfelelő 
mennyiségű képviselőt kell küldeni a felülvizsgálati testületekbe. Ami a felülvizsgálati 
testület ajánlásait illeti, az ICANN igazgatótanácsának végre kell hajtania őket, ha pedig 
nem teszi, azt indokolnia kell. Intézkedéseket kell hozni a fellebbezési mechanizmusról is, 
amelyek ezekben az ügyekben történhet nemzetközi választottbírósági eljárással is. 

b) Az ICANN tevékenységeiben való demokratikus részvétel: minden, az internet világában 
érdekelt felet (kormányok, szervezetek, vállalkozások, felhasználók stb.) képviselet illet 
meg az ICANN-ban. A kormányzati tanácsadó bizottság különösen fontos e tekintetben, 
mivel a kormányok rajta keresztül tudják ellenőrizni az ICANN belső szabályzatának 
elfogadását. A bizottság tagságáról tehát határozni kell, ám ez ellentmondásos ügy, hiszen 
a nem demokratikus országok, akiknek az értékrendszere nagymértékben eltér az 
európaitól, veszélyeztethetik az európai vívmányok védelmét. Hasonlóképpen foglalkozni 
kell a kormányzati tanácsadó bizottság döntéshozatali eljárásával, ajánlásainak tisztán 
tanácsadási jellegével, valamint azzal, milyen konfliktusmegoldó mechanizmusok 
léteznek a kormányzati tanácsadó bizottság és az igazgatótanács közötti egyet nem értés 
esetén. 

Végezetül pedig az ICANN felsővezetésében számos nemzetiség megtalálható, ezt
továbbra is fenn kell tartani. 

c) Pénzügyek: az ICANN finanszírozásának legnagyobb része amerikai forrásból származik. 
A források diverzifikálása és a nem kívánt dominancia megelőzése érdekében újabb 
pénzügyi forrásokat kell találni.

5. Az internetirányítási fórum (IGF) sikeresnek bizonyult. Nyitott jellege, rugalmassága, a 
különböző érdekelt ágazatok magas szintű részvétele, az irányítási „család” kiépülése 
(Eurodig, nemzeti fórumok, regionális fórumok) egyedülálló modellt hoztak létre (a 
kérdéseket mindennemű korlátozások nélkül tárgyalják és vitatják meg), amely az 
internethez hasonló új szféra esetén releváns és megfelelő. A Parlament erősen támogatja 
ennek folytatását.

Az alábbi területeken javításokra van szükség: 

– a fejlődő országok részvétele, különösen pedig részvételük finanszírozása,

– fokozott médiajelenlét,

– az internetirányítási fórum éves üléseinek belső szervezése (az egy időben zajló 
ülések számának csökkentése, állandó platform létrehozása a globális részvétel 
megkönnyítése céljából és szélesebb körű többnyelvűség),

– a nemzeti és regionális fórumokkal – amelyek már az internetirányítási tárgyalások 
tekintetében egy családot képeznek – való koordináció, 
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– az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködésnek el kell 
mélyülnie. 

A 2010 végén esedékes vilniusi IGF-üléssel kapcsolatban a Parlamentnek támogatnia kell 
a Bizottság és a spanyol és belga soros elnökség munkáját.

6. Szem előtt tartva, hogy az internetet érintő, világszerte előforduló problémák továbbra is 
jelentkezni fognak az elkövetkezendő években, fontos, hogy az EU-intézmények továbbra 
is foglalkozzanak – ahogy már azt számos téren teszik – mindennel, ami hatással lehet az 
európai értékek és alapvető jogok örökségére annak érdekében, hogy biztosítsák ezen 
értékek és jogok elfogadását az internet globális irányítása során. Ezért további 
előrehaladás szükséges az alábbi kérdésekben: 

– az internethez való nyílt és nem diszkriminatív hozzáférés garantálása,

– az internet semlegességéről alkotott európai nézet védelme,

– a veszélyekkel és támadásokkal szembeni biztonsághoz kötődő szempontok,

– az állampolgárok magánélethez való jogának védelme, illetve olyan kérdések 
rendezése, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való jogot, az igazságszolgáltatás 
helyét , valamint a hatályos jogot állapítják meg az ügyek előterjesztése tekintetében 
(mivel a Róma II. megállapodás egyértelműen kizárja a magánélet tiszteletben 
tartásához kapcsolódó, nem szerződésen alapuló vitákat),

– a szellemi tulajdonjog védelme, illetve a kultúrához való felhasználói szintű 
hozzáférés biztosítása,

– a szabad verseny biztosítása,

– bűnüldözés, különös tekintettel a kiskorúak jogainak védelmére.

Támogatni kell a spanyol soros elnökségnek az internethasználók európai chartája 
összeállítására vonatkozó kezdeményezését, valamint azt a javaslatát, hogy vegyenek fel 
egy ötödik alapvető szabadságot az európai uniós szabadságok közébe, mégpedig az 
internethez való hozzáférést. 

7. Az EU saját szervezetét és belső működését illetően az uniós intézményeknek fejlődniük 
kell az ICANN-nal való kapcsolat koordinációjában, mivel nem minden esetben járnak el 
ésszerűen. Tisztázni kell a Tanács és a Bizottság szerepét, valamint természetesen a 
Parlament által betöltendő szerepet. Ugyanez mondható el az EU-intézmények és a
tagállamok között létrehozandó kapcsolatokról a kormányzati tanácsadó bizottság, illetve 
az EU internetirányítással foglalkozó magas szintű csoportja tekintetében. 

8. Végezetül pedig meg kell említeni, hogy az internetirányítás újabb lehetőséget jelent az 
EU-nak a nemzetközi színtéren való részvételre, elképzeléseinek és értékrendszerének 
egyhangú védelmére.


