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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tolesnių interneto valdymo etapų
(2009/2229(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Tolesni 
interneto valdymo etapai (COM(2009)0277),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui dėl ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros apsaugos „Europos apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo –  geresnė parengtis, didesnis saugumas ir atsparumas“ 
(COM(2009)0149),

– atsižvelgdamas į savo 1998 m. spalio 14 d. rezoliuciją „Globalizacija ir informacinė 
visuomenė –  poreikis stiprinti koordinavimą tarptautiniu mastu“1,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. vasario 19 d. rezoliuciją „Interneto organizavimas ir 
valdymas – tarptautinės ir Europos politikos problemos 1998–2000“2,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. balandžio 2 d. rezoliuciją „Naujos kartos internetas –  
EU mokslinių tyrimų iniciatyvos poreikis“3,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės4,

– pakartoja savo 2005 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją „Žmogaus teisės ir spaudos laisvė 
Tunise ir Aukščiausio lygio susitikimo informacinės visuomenės klausimais Tunise 
įvertinimas“5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės internete 6,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Interneto reglamentavimo 
antrojo forumo (Rio de Žaneiras, 2007 m. lapkričio 12 - 15 d.)7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, taip pat Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, 

                                               
1OL C 104, 1999 04 14, p. 128.
2 OL C 343, 2001 12 05, p. 286. 
3 OL C 027E, 2002 01 31, p. 84 
4 OL C 133E, 2006 06 08, p. 140. 
5 OL C 286E, 2006 11 23, p.495. 
6  OL C 303E, 2006 12 13, p.879.
7 OL C 41E, 2009 02 19, p.80.
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Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi internetas yra gyvybiškai svarbi globalaus masto komunikacijos priemonė turinti 
milžinišką poveikį visai bendruomenei, 

B. kadangi interneto valdymo klausimai susiję su pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, prieiga 
prie interneto ir naudojimosi juo, bei interneto pažeidžiamumu kibernetinių atakų atvejais 
ir t.t.,

C. kadangi interneto valdymo aspektai yra susiję su interneto adresais ir kitais (daugiausia 
techninio pobūdžio) klausimais, o šiose srityse veikia tokios organizacijos kaip Interneto 
vardų ir numerių paskyrimo korporacija (angl. ICANN), Interneto numerių skyrimo 
tarnyba (angl. IANA), Interneto inžinerijos grupė (angl. IETF) ir kitos,

D. kadangi vyriausybės vaidina svarbų vaidmenį susijusį su didesnio masto valdymo 
aspektais saugant viešuosius interesus, ypač užtikrinant pagrindines teises ir laisves bei 
interneto saugumą, vientisumą ir lankstumą,

E. kadangi Interneto valdymo forumas ir įvairūs nacionaliniai bei regioniniai forumai yra 
svarbios įvairių suinteresuotų šalių dialogo interneto politikos klausimais vykdymo vietos, 

F. kadangi Europos Parlamentas ir kitos Europos institucijos yra prisiėmusios ilgalaikį 
įsipareigojimą interneto, kaip bendros viešosios gerybės atžvilgiu,

1. mano, kad internetas yra bendra viešoji gerybė, kuri turi būti naudojama bendrųjų interesų 
vardan;

2. mano, kad norint užtikrinti ES interesus palaikant internetą kaip bendrą viešąją gerybę, 
interneto valdymas turėtų būti paremtas plataus masto subalansuotu viešojo ir privataus 
sektoriaus modeliu, vengiant bet kokio atskiro vieneto ar vienetų grupės dominavimo;  

3. pabrėžia, kad būtina stengtis išvengti žalos pagrindinėms Europos vertybėms kuris gali 
atsirasti dalyvaujant šalims, kuriose vertybės iš esmės skiriasi nuo Europos vertybių; 

4. mano, kad vyriausybės turėtų susitelkti ties klausimais kurie yra gyvybiškai svarbūs 
bendrai viešajai interneto tvarkai, o visais kitais atvejais laikytis nesikišimo principo, 
nebent toks įsikišimas yra būtinas dėl išskirtinių aplinkybių; 

5. mano, kad vyriausybės turėtų vengti dalyvauti kasdieniniame interneto administravime, 
nekenkti inovacijoms ir konkurencijai bereikalingomis ir ribojančiomis nuostatomis ir 
nesistengti kontroliuoti to, kas yra ir turėtų likti bendru viešuoju turtu;

6. pabrėžia, kad vyriausybės neturėtų taikyti apribojimų interneto prieigai taikant cenzūrą, 
filtruojant turinį, stebint turinį ar naudojant kitus metodus bei negali reikalauti iš privačių 
vienetų to paties;

7. pabrėžia, kad bet kokie apribojimai kurie atrodo esantys būtini, pvz. vardan nepilnamečių 
apsaugos, demokratinėje visuomenėje turėtų būti ribojami iki minimumo, turėtų remtis 
įstatymais ir būti veiksmingi bei proporcingi; 
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8. mano, kad be Komisijos išdėstytų valdymo principų, vyriausybės turėtų taikyti šiuos 
papildomus principus: 

(i) skaidrumą, daugiašališkumą, demokratiją ir pagrindinių teisių apsaugą laikantis ES 
standartų;

(ii) pagarbą atvirai, sąveikiai, technologiškai neutraliai ir galinių įrenginių ryšiu pagrįstai 
interneto infrastruktūrai, 

(iii) prasmingą privataus sektoriaus vienetų, reguliariai administruojančių visuotinius 
interneto išteklius, atskaitomybę, 

(iv) visa apimančio bendradarbiavimo visuotinio interneto valdymo klausimais plėtrą, 
nuolat skatinant ir remiant daugiašalių procesų dalyvius, tenkinant poreikį 
intensyvinti besivystančių šalių dalyvavimą; 

9. pabrėžia, kad ES turėtų priimti susitarimą dėl pagrindinių interneto valdymo principų ir 
griežtai jo laikytis tarptautiniuose forumuose bei dvišaliuose santykiuose; 

10. pritaria interneto valdymo aspektams numatytiems pirmininkaujančios Ispanijos 
pasiūlytoje „Granados strategijoje“, jos iniciatyvai parengti Europos interneto vartotojų 
teisių chartiją ir jos pastangoms pripažinti prieigą prie interneto viena iš penkių 
pagrindinių Europos laisvių; 

11. atkreipia dėmesį naują JAV vyriausybės dokumentą „Interneto politika 3.0“, paskelbtą 
2010 m. vasario 24 d.; 

12. pabrėžia, kad ES turėtų spręsti dvi svarbiausias viešosios politikos problemas, kurios yra:

(i) interneto infrastruktūros apsauga siekiant užtikrinti jo veiklą bei atsparumą atakoms ir 
atkūrimo galimybes, bei 

(ii)asmenų teisės į duomenų apsaugą ir privatumą užtikrinimą, ypač kai tai susiję su 
veiksmingų tarptautinių mechanizmų skirtų ginčų sprendimui, sukūrimu;

13. ragina valstybes nares, koordinuojant veiksmus su Komisija, užtikrinti interneto 
infrastruktūros apsaugą pasitelkiant suderintą ES požiūrį pavojų ir incidentų atžvilgiu bei 
įsteigiant nacionalines incidentų tyrimo grupes ir mechanizmus jų veiksmams koordinuoti;

14. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą praplėsti 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės 
(„Roma II“) įtraukiant duomenų apsaugos ir privatumo pažeidimus. Taryba yra raginama 
leisti pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo kuris leistų veiksmingai vykdyti 
kompensacijas ES piliečiams, pažeidus jų teises numatytas ES įstatymuose dėl duomenų ir 
privatumo apsaugos;

15. pabrėžia, kad ES institucijos, įstaigos ir valstybės narės turėtų koordinuoti savo požiūrį į 
Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporaciją (angl. ICANN) bei jos patariamuosius 
organus, įskaitant Valstybinį patariamąjį komitetą;
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16. atkreipia dėmesį, kad Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (angl. ENISA) gali 
vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant saugumo aspektus ir pritaria būsimam Komisijos 
pasiūlymui dėl ENISA modernizavimo;

17. mano, kad Komisija privalo vaidinti pagrindinį vaidmenį inicijuojant ir koordinuojant 
visus aspektus susijusius su organizacija ES viduje, siekiant užtikrinti nuoseklų ES 
požiūrį, įskaitant ir požiūrį į interneto valdymo forumą (angl. IGF);

18. prašo Komisijos palengvinti nuoseklų ir išsamų ES požiūrio interneto valdymo forume ir 
kitose pagrindiniuose interneto valdymo įrenginiuose priėmimą, prieš vykstant tokiems 
renginiams iš anksto Europos Parlamento ir Tarybos diskusijoms pateikiant ES poziciją 
nusakančio dokumento projektą;

19. pritaria interneto valdymo forumo modelio tęsimui ir plėtrai visuotiniu, regioniniu 
(įskaitant Europos dialogą interneto valdymo klausimais (Eurodig)) ir nacionaliniu 
lygmenimis, sukuriant atviras vietas dialogui vykdyti ir keisti gerąja patirtimi tarp 
vyriausybių, pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus;

20. rekomenduoja tobulinti IFG veiklą šiais būdais:  

(i) aktyviau įtraukiant besivystančias šalis, atkreipiant dėmesį į jų dalyvavimui būtiną 
finansavimą,

(ii) didinant matomumą žiniasklaidos priemonėse,

(iii) gerinant posėdžių vidaus organizavimą, pvz. mažinant tuo pat metu vykdomų 
posėdžių skaičių, sukuriant pastovų pagrindą kuriuo būtų paskatintas visuotinis 
dalyvavimas ir didesnis daugiašališkumas,

(iv) gerinant koordinavimą tarp visuotinių, regioninių bei nacionalinių interneto valdymo 
forumų, bei 

(v) stiprinant bendradarbiavimą tarp Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų; 

21. pritaria Komisijos bei pirmininkaujančių Ispanijos ir Belgijos valstybių atliktam darbui 
susijusiam su interneto valdymo forumo posėdžiu, kuris vyks Vilniuje 2010 m. rugsėjo 
mėnesį;

22. iš esmės pritaria palankiai Europos Komisijos pozicijai dėl esamo Interneto vardų ir 
numerių paskyrimo korporacijos (angl. ICANN) valdymo modelio, paremto privačiojo 
sektoriaus lyderyste.

23. pabrėžia Valstybių patariamojo komiteto veiklą Interneto vardų ir numerių paskyrimo 
korporacijos sprendimų priėmimo procesuose;

24. mano, kad Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos veiklą galima gerinti: 

(i) įvedant alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą, kuriuo suinteresuotosioms šalims 
būtų sudaroma galimybė veiksmingai, neutraliai, laiku ir protingomis išlaidomis 
persvarstyti Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos sprendimus,
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(ii) įvedant diversifikuoto finansavimo reikalavimą, ribojant finansavimą iš vieno vieneto 
ar sektoriaus, siekiant išvengti per didelės įtakos Interneto vardų ir numerių paskyrimo 
korporacijos veiklai;

(iii) Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijoje tinkamai atstovaujant visoms 
suinteresuotosioms šalims,

(iv) užtikrinant, kad Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos valdyba ir 
aukščiausia administracija atstovaus plataus masto interesams bei įvairiems 
regionams;

25. pritaria Komisijos nuomonei, kad į Interneto numerių skyrimo tarnybos sprendimus turėtų 
būti įtraukti daugiašalę atskaitomybę užtikrinantys mechanizmai ir patvirtina, kad ateityje 
nei viena vyriausybė neturės dominuojančios įtakos Interneto numerių skyrimo tarnybai; 

26. mano, kad 2009 m. „įsipareigojimų patvirtinimas“ gali sudaryti teigiamą pagrindą būsimai 
Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos plėtrai, kartu pabrėžiant, kad:

(i) ES, visų pirma Komisijos pagalba, turėtų vaidinti aktyvų vaidmenį įgyvendinant 
sprendimus, pasitelkiant priežiūros grupes ir užtikrinant, kad tokių grupių nariai yra 
nepriklausomi, neegzistuoja interesų konflikto ir atstovauja skirtingiems regionams, 

(ii) po viešai pareikštų pastabų, Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija turėtų 
įgyvendinti priežiūros grupių pateiktas rekomendacijas, o to neatliekant turėtų būti 
pateiktos priežastys;

27. prašo Komisijos pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai kasmetines ataskaitas už 
praėjusius metus apie su interneto valdymus susijusius įvykius, pirmą tokią ataskaitą 
pateikiant iki 2011 m. kovo mėnesio;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Apibendrindami Komisijos poziciją, išreikštą 2009 m. birželio mėn. paskelbtame komunikate, 
turime pabrėžti, kad jame atsispindi: 

a) aiškus įsipareigojimas palaikyti, kaip vaizdžiai vadinama, „privačiojo sektoriaus 
iniciatyvą“; 

b) susirūpinimas dėl nelabai tinkamo atstovavimo organizacijoje ICANN; 

c) akivaizdus rūpestis dėl tarptautinės bendruomenės, įskaitant ES, vykdomos ribotos 
ICANN veiklos kontrolės. 

Viena vertus, Komisija siūlo įgyvendinti ICANN vidaus reformą, kuri padėtų užtikrinti 
„visišką atskaitomybę ir skaidrumą“; kita vertus, siūlo pakeisti „galiojančius ICANN 
vienašalės priežiūros susitarimus kitokiu mechanizmu, kuriuo būtų užtikrinta daugiašalė 
ICANN atskaitomybė“. 

Nors ir labai trumpai, verta priminti, kad Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacija 
(ICANN) yra ne pelno organizacija, kuriai taikoma Kalifornijos teisė, todėl vis dar kyla 
teisinių problemų. Internetas apibrėžiamas kaip tarptautinis tinklų tinklas, nepriklausantis 
jokiai konkrečiai tautai, asmeniui ar korporacijai, todėl jame turi būti atstovaujami pasauliniai 
interesai, neatsižvelgiant į valstybių sienas. 

Dėl tokios ypatingos priemonės, skirtos naujam ir sudėtingam pasauliui valdyti, 
neišvengiamai kyla susijusių subjektų, šiuo atveju išsibarsčiusių po visą pasaulį, ginčų. 
Netrūksta kuo įvairiausių nuomonių apie ICANN ir jos vaidmenį: vieni gina, kiti kritikuoja, 
tarp pastarųjų yra teigiančių, kad jos funkcijos turėtų būti perduotos tarptautinei organizacijai 
(arba sukurtai specialiai šiuo tikslu, arba prižiūrimai Jungtinių Tautų). Vienas iš teiginių yra 
tas, kad organizacija turi tvirtą pagrindą, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad „domenų vardų 
sistema“ yra „visuotinis gėris“ – ši sąvoka labai gerai žinoma tarptautinėje teisėje: ji reiškia 
priemonę, nepavaldžią nacionalinei valdžiai ir taikomą tarptautinės bendruomenės, kuri jai 
skiria ypatingą dėmesį. 

Ženevoje ir Tunise vykusiuose Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimuose informacinės 
visuomenės klausimais (angl. World Summit on The Information Society (WSIS), 2003 m. ir 
2005 m.) pabrėžta, kad būtina ieškoti neutralesnės nei ICANN tarptautinės organizacijos, kuri 
valdytų domenus, be to, apsvarstytas pasirengimas visiškai privatizuoti ICANN. Šiomis 
aplinkybėmis WSIS nuspręsta sudaryti interneto valdymo darbo grupę (angl. Working Group 
on Internet Governance), kurios galutinėje ataskaitoje, pateikus keturis pasiūlymus, pabrėžta, 
kad kibernetinėje erdvėje suteikti valdžią tik vienai valstybei nėra tinkamas sprendimas. Be 
šių pareiškimų, bendras valstybių susitarimas dėl esamo modelio pakeitimo nepasiektas. 
Tęsiant diskusijas Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime informacinės visuomenės 
klausimais sukurtas Interneto valdymo forumas – puikus diskusijų ir debatų centras. 
Paskutiniame posėdyje, vykusiame Egipte, Šarm el Šeicho mieste, padaryta išvada dėl 
būtinybės pratęsti forumo įgaliojimus ir pabrėžta, kaip ir ankstesniuose posėdžiuose, kad 
reikia rasti sprendimą dėl dabartinio JAV vyravimo valdant ICANN. 

Tuo remiantis daroma išvada, kad atsižvelgiant į dabartinę tarptautinės bendruomenės poziciją 
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dėl ICANN šią JAV organizaciją būtų protinga išlaikyti, kaip siūlo Komisija, visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kad per visus savo gyvavimo metus ji veiksmingai ir tinkamai vykdė savo 
įgaliojimus. 

Tačiau akivaizdu, kad ICANN būtinos reformos ir atitinkami pokyčiai, nes jeigu teigiama, 
kad kibernetinė erdvė – tai laisvės, naujovių, lankstumo ir gebėjimo prisitaikyti sritis, 
negalima kartu reikalauti, kad jos pagrindinė organizacija ICANN būtų griežta ir nelanksti. 
Jeigu interneto pasaulis yra dinamiškas, dinamiška turi būti ir ICANN. 

Todėl, kad galėtų ir toliau vadovauti interneto valdymui, ICANN būtina esminė reforma, kuri, 
kaip jau daugelį metų siūlo Europos Sąjungos institucijos, užtikrintų visos tarptautinės 
bendruomenės dalyvavimą priimant sprendimus ir įtaką organizacijai. Taip pavyktų sustiprinti 
tarptautinį bendradarbiavimą pasaulinio masto valdymo, kuris itin svarbus visai žmonijai, 
srityje ir šio valdymo teisėtumą. 

Taigi interneto valdymo problemų yra daug, viena iš jų – pavojus, kad pasaulinis tinklas 
susiskaidys sukuriant nacionalinius tinklus, jeigu esama valdymo sistema nebus tobulinama; 
atrodo, kad šį pavojų jau kelia Kinija ar Iranas.

II

Šiuo klausimu Europos Parlamento pranešėjas siūlo atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

1. internetas – tai „visuotinis viešasis gėris“, kurį vienašališkai valdant ir kontroliuojant 
vienai valstybei sulaukiama daug ir pagrįstos kritikos; 

2. Europos Sąjunga turi plėtoti strategiją, kurioje atspindimas bendras požiūris į svarbiausius 
interneto valdymo klausimus; šis požiūris galėtų būti tvirtai ginamas tarptautiniuose 
forumuose ir dvišaliuose santykiuose su JAV; 

3. turi būti remiama palanki Europos Komisijos pozicija dėl esamo valdymo modelio, 
paremto privačiojo sektoriaus iniciatyva. Ši parama turi padėti įveikti kritiką dėl tam tikrų 
ICANN veiklos ir sudėties aspektų. 

4. Dėl ICANN: 

(a) priežiūra ir atskaitomybė: 2009 m. lapkričio mėn. ICANN ir JAV vyriausybės priimtas 
įsipareigojimų patvirtinimas (angl. Affirmation of Commitments) yra žingsnis siekiant 
dviejų pagrindinių ES principų – internacionalizuoti internetą ir pripažinti jį „viešuoju 
interesu“. Šiame naujame susitarime nustatomos priežiūros priemonės (angl. review 
pannels) svarbiausiose tinklo valdymo srityse, pavyzdžiui, skaidrumas ir atskaitomybė, 
tinklo stabilumas ir saugumas, konkurencija ir vartotojų apsauga. Nors šis susitarimas yra 
plataus užmojo ir perspektyvus, vis dėlto dar reikia pasiekti, kad jis būtų įgyvendintas. 
Europos Sąjungos institucijos turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant ir plėtojant naują 
susitarimą, užtikrindamos, kad nustatant priežiūros grupių sudėtį būtų atsižvelgta į 
geografinę įvairovę ir narių nepriklausomybę, taip išvengiant bet kokio interesų konflikto. 
Tai svarbiausias dalykas siekiant užtikrinti šios naujos institucijos teisėtumą, 
nepriklausomumą ir objektyvumą, atsižvelgiant į tarptautinę bendruomenę. Taip pat reikia 
išspręsti Europos Sąjungos dalyvavimo priežiūros grupėje klausimą, patikint atstovavimą 
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vien Europos Komisijai. Be to, reikėtų užtikrinti tinkamą Valstybių patariamojo komiteto 
(VPK) atstovavimą minėtose grupėse. Rekomendacijas, kurias teiks priežiūros grupė, 
turės įgyvendinti ICANN valdyba, o jeigu jų neįgyvendins, turės paaiškinti, kodėl. Šiems 
atvejams reikia numatyti pagalbines priemones, pavyzdžiui, tarptautinį arbitražą; 

(b) demokratiškai dalyvaujant ICANN veikloje turi būti užtikrinama, kad būtų atstovaujama 
visiems su internetu susijusiems interesams (valstybių, asociacijų, įmonių, vartotojų ir 
t. t.). Šiuo požiūriu ypač svarbus Valstybių patariamasis komitetas, nes tai priemonė, kuria 
valstybės gali „kontroliuoti“ priimamas ICANN vidaus taisykles. Todėl turi būti išspręstas 
labai ginčytinas klausimas, ką kviesti į šį komitetą, nes nedemokratinių valstybių, kurių 
vertybės labai skiriasi nuo europietiškųjų, dalyvavimas gali kelti Europos Sąjungos acquis 
apsaugos pavojų. Be to, turi būti apsvarstytas VPK sprendimų priėmimo procesas, tik 
patariamasis jo rekomendacijų pobūdis ir konfliktų sprendimo priemonės VPK ir valdybos 
nesutarimo atveju. 

Galiausiai reikia toliau stengtis užtikrinti, kad būtų išlaikyta aukšto rango ICANN 
darbuotojų nacionalinė įvairovė; 

(c) kitas aspektas – finansavimas, nes šiuo metu dauguma lėšų gaunama iš JAV; prie jų reikia 
pridėti mokesčius už domenų vardų registravimą ir bendrųjų aukščiausio lygio domenų 
(ALD) registravimą. Būtina finansavimo šaltinius įvairinti ir taip išvengti nepageidaujamo 
vyravimo problemos.

5. Interneto valdymo forumas (IVF) sulaukė didelės sėkmės. Tai savitas (svarstoma ir 
diskutuojama be apribojimų) ir svarbus modelis, labai tinkamas tokiai naujai sričiai kaip 
internetas, – forumas atviras, lankstus, jame aktyviai dalyvauja įvairūs susiję sektoriai, 
plečiamas valdyme dalyvaujančių narių skaičius (Europos dialogas interneto valdymo 
klausimais (Eurodig), nacionaliniai forumai, regioniniai forumai). Europos Parlamentas 
labai palankiai vertina jo tęstinumą.

Tam tikri aspektai turi būti tobulinami, iš jų paminėtina: 

– besivystančių šalių dalyvavimas, visų pirma tokio dalyvavimo finansavimas;

– matomumas žiniasklaidos priemonėse;

– metinių IVF posėdžių vidaus tobulinimas (kartu rengiamų posėdžių mažinimas, 
pastovios programos kūrimas siekiant palengvinti visuotinį dalyvavimą ir stiprinti 
daugiakalbystę);

– veiksmų koordinavimas su nacionaliniais ir regioniniais forumais, kurie jau 
dalyvauja diskutuojant apie interneto valdymą; 

– pareiga gilinti parlamentinį EP ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą. 

Rengiantis susitikimui Vilniuje 2010 m. pabaigoje, Europos Parlamentas turi remti 
Europos Komisijos ir ES pirmininkaujančių šalių – Ispanijos ir Belgijos – darbą.

6. Atsižvelgiant į tai, kad interneto problemos pasaulyje ateinančiais metais toliau bus labai 
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aktualios, labai svarbu, kad Europos Sąjungos institucijos galėtų tęsti darbą (kaip tai daro 
įvairiose srityse), susijusį su Europos Sąjungos vertybėmis ir pagrindinėmis teisėmis, kad 
šios būtų saugomos valdant pasaulinį tinklą. Šiuo požiūriu toliau turi būti siekiama 
pažangos, ypač šiose srityse: 

– užtikrinant įvairiapusę ir nediskriminacinę tinklo prieigą;

– ginant Europos Sąjungos požiūrį į tinklo neutralumą;

– saugantis nuo grėsmių ar išpuolių;

– saugant piliečių teisę į privatumą ir sprendžiant kompetentingo teismo ir taikytinos 
teisės klausimus, kad būtų tarpininkaujama kilus ginčui (nes iš reglamento „Roma II“ 
aiškiai išbraukti nesutartiniai ginčai dėl teisės į privatumą);

– ginant vartotojų intelektinės nuosavybės teises ir užtikrinant kultūros teises;

– užtikrinant laisvą konkurenciją;

– kovojant su nusikalstamumu ir visų pirma ginant nepilnamečių teises.

Šiuo požiūriu turi būti palaikoma ES pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyva parengti 
Europos interneto vartotojų teisių chartiją, taip pat pasiūlymas pripažinti „ES penktąją 
pagrindinę laisvę“ – tinklo prieigos laisvę. 

7. Galiausiai atsižvelgiant į ES vidaus sistemą ir veiklą reikėtų geriau koordinuoti Europos 
Sąjungos institucijų veiksmus, kurie ne visada nuoseklūs, palaikant santykius su ICANN. 
Šiuo atžvilgiu reikia stengtis paaiškinti Tarybos ir Komisijos vaidmenį ir, be abejo, 
privalomą Parlamento dalyvavimą. Taip pat reikia paaiškinti Europos Sąjungos institucijų 
ir valstybių narių santykius, kurie turi būti nustatyti tiek Valstybių patariamajame 
komitete, tiek pačioje Europos Sąjungoje, jos aukšto lygio interneto valdymo darbo 
grupėje (angl. High Level Group on Internet Governance). 

8. Galų gale reikia pabrėžti, kad interneto valdymas – tai dar viena ES galimybė dalyvauti ir 
ginti savo požiūrį ir vertybes, tarptautinėje arenoje kalbant vienu balsu.


