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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par interneta pārvaldību — turpmāk veicamie pasākumi
(2009/2229(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Interneta 
pārvaldība — turpmāk veicamie pasākumi” (COM(2009)0277),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai par informācijas kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību „Eiropas aizsardzība pret liela mēroga kiberuzbrukumiem un 
infrastruktūru darbības pārrāvumiem — gatavības, drošības un elastīguma uzlabošana” 
(COM(2009)0149),

– ņemot vērā 1998. gada 14. oktobra rezolūciju par globalizāciju un informācijas 
sabiedrību — nepieciešamība stiprināt starptautisko sadarbību1,

– ņemot vērā 2001. gada 19. februāra rezolūciju par interneta organizēšanu un pārvaldi —
starptautiskās politikas un Eiropas politikas jautājumi2,

– ņemot vērā 2001. gada 2. aprīļa rezolūciju par nākamās paaudzes internetu — Eiropas 
pētniecības iniciatīvas nepieciešamība3,

– ņemot vērā 2005. gada 23. jūnija rezolūciju par informācijas sabiedrību4,

– ņemot vērā rezolūciju par cilvēktiesībām un preses brīvību Tunisijā un Pasaules 
informācijas sabiedrības samita Tunisā novērtējumu5,

– ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par vārda brīvību internetā6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par otro Interneta 
pārvaldības forumu, kas notika Riodežaneiro no 2007. gada 12. līdz 15. novembrim7,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās 
komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus 
(A7 0000/2010),

A. tā kā internets ir izšķiroši nozīmīgs globālās saziņas līdzeklis, kuram ir milzīga ietekme uz 
sabiedrību kopumā; 

                                               
1 OV C 104, 14.04.1999., 128. lpp.
2 OV C 343, 05.12.2001., 286. lpp.
3 OV C 027 E, 31.01.2002., 84. lpp.
4 OV C 133E, 08.06.2006., 140. lpp.
5 OV C 286E, 23.11.2006., 495. lpp
6 OV C 303E, 13.12.2006., 879. lpp.
7 OV C 41E, 19.2.2009., 80. lpp.
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B. tā kā interneta pārvaldības jautājumi ir saistīti ar pamattiesību un brīvību jautājumiem, kā 
arī jautājumiem par piekļuvi internetam un tā neaizsargātību pret uzbrukumiem utt.;

C. tā kā interneta pārvaldības jautājumi ir saistīti ar interneta adrešu piešķiršanu un citiem 
pārsvarā tehniskiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem strādā tādas struktūras kā Piešķirto 
nosaukumu un numuru Interneta korporācija (ICANN), Internet numurpiešķires institūcija 
(IANA) un Internet tehniskā uzdevumgrupa (IETF), kā arī citas struktūras;

D. tā kā valdībām ir liela nozīme attiecībā uz plašākas pārvaldības aspektiem, aizsargājot 
sabiedrības intereses, jo īpaši, lai nodrošinātu pamattiesību un brīvību aizsardzību, kā arī 
attiecībā uz interneta drošību, integritāti un spēju pretoties uzbrukumiem;

E. tā kā Interneta pārvaldības forums (IGF) un dažādi valstu un reģionālie forumi ir 
nozīmīgas platformas visu ieinteresēto pušu dialogam; 

F. tā kā Eiropas Parlaments un citas Eiropas iestādes ir ilgstoši atbalstījušas internetu kā 
visiem pieejamu, visas pasaules labumu;

1. uzskata, ka internets ir visas pasaules sabiedrības labums, kurš ir jāpārvalda vispārējās 
interesēs;

2. uzskata — lai nodrošinātu ES intereses interneta, kā visas pasaules sabiedrības labuma 
uzturēšanā, interneta pārvaldības pamatā ir jābūt plašam, līdzsvarotam valsts – privātā 
sektora modelim, izvairoties no jebkuras individuālas struktūras vai grupas dominēšanas; 

3. uzsver, ka jārūpējas par to, lai nepieļautu, ka tiek apdraudētas Eiropas pamatvērtības, 
piedaloties tām valstīm, kuru vērtības būtiski atšķiras no Eiropas vērtībām; 

4. uzskata, ka valdībām būtu jāpievērš uzmanība interneta globālai sabiedriskai kārtībai un 
citos gadījumos jāpieturas pie neiejaukšanās principa, izņemot ārkārtas apstākļus, kad tas 
varētu būt nepieciešams; 

5. uzskata, ka valdībām nebūtu jāiesaistās interneta pastāvīgā pārvaldībā, tām jāatturas no 
kaitēšanas jauninājumiem un konkurencei ar liekiem un ierobežojošiem noteikumiem, un 
nebūtu jāsacenšas par kontroles pārņemšanu pār šo visas pasaules sabiedrības īpašumu;

6. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāatturas no interneta piekļuves ierobežošanas ar cenzūru, 
filtriem, uzraudzīšanu vai kā savādāk, kā arī no prasībām, lai to darītu privāti uzņēmumi;

7. uzsver, ka visi nepieciešamie ierobežojumi, piemēram, nepilngadīgo aizsardzība, ir 
jāpiemēro tikai tik daudz, cik tas nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, tiem jābūt tiesiski 
pamatotiem, efektīviem un proporcionāliem; 

8. uzsver, ka papildus Komisijas sagatavotajiem pārvaldības principiem, valdībām būtu 
jāīsteno vēl arī šādi principi:  

(i) pārredzamība, daudzpusība, demokrātija un pamattiesību aizsardzība, panākot 
atbilstību ES standartiem, 

(ii) respekts pret interneta infrastruktūras atvērtību, savietojamību, tehnoloģisko 
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neitralitāti un tiešo savienojamību, 

(iii) privātā sektora struktūru, kas ikdienā pārvalda globālos interneta resursus, būtiska 
atbildība, 

(iv) iekļaujošas, globālas sadarbības interneta pārvaldībā veicināšana, turpinot un vēl 
vairāk atbalstot dažādu iesaistīto pušu procesus, kā arī palīdzot veicināt jaunattīstības 
valstu piedalīšanos; 

9. uzsver, ka ES ir jāpanāk konsenss, īstenojot interneta pārvaldības pamatprincipus, un 
stingri jāizstāv šī nostāja starptautiskajos forumos un divpusējās attiecībās; 

10. atzinīgi vērtē Spānijas prezidentūras „Granādas stratēģijas” interneta pārvaldības aspektus, 
tās iniciatīvu sagatavot Eiropas hartu par interneta lietotāju tiesībām, kā arī iniciatīvas, 
veicinot to, lai piekļuvi internetam noteiktu par piekto Eiropas pamatbrīvību; 

11. atzīmē ASV valdības jauno „Interneta politiku 3.0”, par kuru tika paziņots 2010. gada 
24. februārī; 

12. uzsver, ka ES ir jārisina divi galvenie sabiedriskās kārtības jautājumi:

(i) interneta infrastruktūras aizsardzība, lai nodrošinātu pieejamību, noturīgumu un 
pretošanās spēju uzbrukumiem, kā arī  

(ii) personu tiesību uz datu aizsardzību un privātumu nodrošināšana, jo īpaši attiecībā uz 
efektīva starptautiska strīdu izšķiršanas mehānisma izveidošanu;

13. aicina dalībvalstis, Komisijai koordinējot, ar saskaņotu ES pieeju nodrošināt interneta 
infrastruktūras aizsardzību pret draudiem un starpgadījumiem, kā arī izveidot valstu 
reaģēšanas komandas ārkārtas situācijās un šo komandu sadarbības mehānismus;

14. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, lai paplašinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami 
ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II), piemērošanas jomu, iekļaujot arī pārkāpumus pret 
datu aizsardzību un privātumu, kā arī aicina Padomi atļaut sākt sarunas, lai noslēgtu 
starptautisku nolīgumu, kas dotu iespēju ES privātpersonām viņu tiesību pārkāpuma 
gadījumā panākt kompensāciju saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību un 
privātumu;

15. uzsver, ka ES iestādēm, struktūrām un dalībvalstīm jākoordinē to pieeja ICANN un tās 
padomdevējām iestādēm, tostarp Valdības padomdevēja komitejai (GAC);

16. atzīmē, ka Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) var sniegt būtisku 
ieguldījumu attiecībā uz drošības aspektiem, un atzinīgi vērtē Komisijas paredzēto 
priekšlikumu ENISA modernizācijai;

17. uzskata, ka Komisijai ir jāuzņemas vadošā loma, ierosinot un koordinējot visus aspektus, 
kas saistīti ar organizāciju ES iekšienē, lai nodrošinātu saskaņotu ES pieeju, tostarp 
attiecībā uz IGF;
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18. pieprasa Komisijai veicināt saskaņotas un visaptverošas ES pieejas pieņemšanu attiecībā 
uz IGF un citiem galvenajiem interneta pārvaldības pasākumiem, ļoti savlaicīgi iesniedzot 
ES nostājas projektus apspriešanai Eiropas Parlamentā un Padomē;

19. atbalsta IGF modeļa turpināšanu un attīstīšanu globālā, reģionālā, tostarp EuroDIG, kā arī 
valstu līmenī, radot iespējas atvērtam dialogam un labākās prakses apmaiņai starp 
valdībām, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru;

20. Iesaka uzlabot IGF šādos veidos:  

(i) lielāka jaunattīstības valstu līdzdalība, uzmanību pievēršot šo valstu līdzdalības 
finansēšanai,

(ii) palielināta redzamība plašsaziņas līdzekļos,

(iii) efektīvāka sanāksmju organizēšana, piemēram, vienlaicīgu sanāksmju skaita 
samazināšana, stabilas platformas ieviešana globālas dalības veicināšanai un 
daudzvalodības stiprināšana,

(iv) labāka koordinācija starp globāliem, reģionāliem un valstu interneta pārvaldības 
forumiem, kā arī

(v) padziļināta sadarbība starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu parlamentiem; 

21. atbalsta Komisijas un Spānijas, kā arī Beļģijas prezidentūru darbu attiecībā uz IGF 
sanāksmi Viļņā 2010. gada septembrī;

22. kopumā atbalsta Eiropas Komisijas labvēlīgo nostāju attiecībā uz pašreizējo ICANN
pārvaldības modeli, kas pamatojas uz privātā sektora vadošo lomu.

23. uzsver GAC un ICANN nozīmību politikas veidošanas procesā;

24. uzskata, ka uzlabojumi ICANN ir jāpanāk: 

(i) ieviešot alternatīvu strīdu izšķiršanas mehānismu, kas dotu iespēju ieinteresētajām 
pusēm efektīvi, neitrāli, savlaicīgi un bez pārāk lielām izmaksām pārskatīt ICANN
lēmumus,

(ii) dažādojot finansēšanas prasības, nosakot, ka finansējums no vienas struktūras vai 
nozares nepārsniedz noteiktu summu, lai novērstu pārmērīgu ietekmi uz ICANN
darbībām;

(iii) ar visu ieinteresēto pušu atbilstīgu līdzdalību ICANN,

(iv) nodrošinot, ka ICANN valdē un augstākajā vadībā ir pārstāvētas dažādas intereses un 
reģioni;

25. atbalsta Komisijas viedokli, ka IANA pasākumos jāiekļauj daudzpusējas atbildības 
mehānismi, un apstiprina, ka nākotnē nevienai atsevišķai valdībai nevajadzētu būt 
dominējošai ietekmei IANA; 
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26. uzskata, ka 2009. gadā paustais labas gribas apstiprinājums var būt par pozitīvu pamatu 
turpmākai ICANN attīstībai, bet uzsver, ka:

(i) ES ar Komisijas starpniecību ir aktīvi jāpiedalās īstenošanā un attīstībā, piedaloties 
revīzijas grupās un nodrošinot, ka šo grupu locekļi ir neatkarīgi, viņiem nav interešu 
konflikta un viņi pārstāv dažādus reģionus, 

(ii) pēc publiskas apspriešanas ICANN valdei ir jāpiemēro revīzijas grupas izstrādātie 
ieteikumi, un gadījumos, kad tas netiek veikts, jāpaskaidro nepiemērošanas iemesli;

27. pieprasa Komisijai sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatus par katra 
iepriekšējā gada pasākumiem, kas saistīti ar interneta pārvaldību, pirmo šādu ziņojumu 
iesniedzot 2011. gada martā; 

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Rezumējot Komisijas nostāju, kas izriet no tās 2009. gada jūnija paziņojuma, redzams: 

a) nepārprotams atbalsts privātā sektora vadošai lomai; 

b) raizes par ICANN ne īpaši reprezentatīvo struktūru; 

c) nepārprotamas bažas par starptautiskās sabiedrības, tajā skaitā Eiropas Savienības, 
nepietiekamo kontroli pār ICANN darbību. 

Komisija ierosina vienlaicīgi veikt ICANN iekšējo reformu, kas nodrošinātu „pilnīgu 
pārredzamību un atbildību”, kā arī aizstāt „pašreizējo situāciju, kad ICANN pārraudzība ir 
tikai vienas puses ziņā, ar citu mehānismu, lai nodrošinātu ICANN atbildību daudzu pušu 
priekšā”. 

Ir vērts ļoti īsi atgādināt, ka Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta korporācija (ICANN) ir 
bezpeļņas organizācija, kuras darbību reglamentē Kalifornijas tiesību akti, kas nepārtraukti 
rada juridiska rakstura problēmas. Šajā kontekstā internets veidojas par „starptautisku tīklu, 
kas nepieder nevienai konkrētai nācijai, personai vai organizācijai”, un tāpēc tas ir vērsts uz 
globālu interešu ievērošanu, ignorējot robežas starp valdībām. 

Tik individuāls jaunu un sarežģītu pasauli pārvaldošs veidojums neizbēgami rada iesaistīto 
pušu domstarpības, kuras šajā gadījumā ir izplatījušās pa visu pasaules kopienu. Pastāv ļoti 
dažādi viedokļi par ICANN un tās lomu: ir gan aizstāvji, gan arī nopēlēji. Nopēlēji uzskata, ka 
ICANN funkcijas jānodod starptautiskai organizācijai, kurai vai nu jābūt izveidotai ad hoc, vai 
arī jāatrodas Apvienoto Nāciju Organizācijas sastāvā. Šī tēze šķiet ļoti pamatota, it īpaši, ja 
domēnu nosaukumu sistēmu uzskata par „kopēju labumu”, kas ir starptautiskajās tiesībās ļoti
labi pazīstams jēdziens: resurss, uz kuru neattiecas nacionālā suverenitāte un kuru izmanto 
starptautiskā sabiedrība, pamatojoties uz tās īpašo interesi par to. 

Ženēvas un Tunisijas augstākā līmeņa sanāksmēs „Pasaules samits par informācijas 
sabiedrību” (WSIS, 2003 un 2005) tika uzsvērta vajadzība pēc starptautiskas organizācijas 
domēnu pārvaldības jomā, kas būtu neitrālāka par ICANN, turklāt tika minēta arī ICANN
pilnīgas privatizācijas iespēja. WSIS kontekstā tika nolemts izveidot darba grupu (Darba 
grupu interneta pārvaldībai). Tā galīgajā ziņojumā, iesniedzot četrus priekšlikumus, uzsvēra, 
ka varas piešķiršana kibertelpā vienai valstij ir neadekvāts risinājums. Tomēr, izņemot šos 
paziņojumus, nav panākta saskaņota valstu vienošanās par pašreizējās sistēmas nomaiņu. Lai 
turpinātu tās apspriešanu, WSIS ietvaros tika izveidots Interneta pārvaldības forums, kas 
izrādījās brīnišķīgs diskusiju un debašu centrs. Foruma pēdējā sanāksmē, kas notika Ēģiptes 
pilsētā Šarmelšeihā, vienojās par nepieciešamību pagarināt foruma mandātu un tāpat kā 
iepriekšējās sanāksmēs uzstāja, ka ir nepieciešams rast risinājumu pašreizējam Amerikas 
Savienoto Valstu pārsvaram ICANN vadībā. 

No tā izriet, ka, ņemot vērā pašreizējo starptautiskās sabiedrības nostāju attiecībā uz ICANN, 
būtu vēlams saglabāt šo ASV organizāciju — kā to arī ierosina Komisija —, jo īpaši tāpēc, ka 
tās pastāvēšanas laikā organizācija savas funkcijas ir pildījusi efektīvi un veiksmīgi. 

Tomēr ir acīmredzams, ka ICANN nepieciešamas reformas un attiecīgi uzlabojumi. Ja 
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uzskatām, ka kibertelpa ir vide, kuru raksturo brīvība, inovācijas, elastīgums un piemērošanās 
spēja, nedrīkstam pieļaut, ka tās organizācijas centrālā figūra ICANN ir strikta un mazkustīga. 
Ja interneta pasaule ir dinamiska, šim dinamiskumam ir jābūt attiecināmam arī uz ICANN. 

Tāpēc, lai ICAAN varētu turpināt vadīt interneta pārvaldību, ir nepieciešama reforma. 
Reforma saskaņā ar Eiropas Savienības institūciju pirms vairākiem gadiem ieteikto pozīciju 
nodrošinātu lemtspējīgu un ietekmīgu klātbūtni visās starptautiskās sabiedrības struktūrās. 
Tādā veidā varētu panākt starptautiskās sadarbības stiprināšanu un pasaules pārvaldības 
aspekta leģitimitāti, kas ir īpaši svarīgi cilvēcei kopumā. 

Ja pašreizējā pārvaldības sistēma neattīstīsies, radīsies vairākas ar interneta pārvaldību 
saistītas problēmas, tajā skaitā globālā tīkla fragmentācijas risks, veidojoties atsevišķu valstu 
tīkliem, kā tas jau redzams Ķīnā un Irānā.

II

Šajā sakarā Eiropas Parlamenta referents ierosina pievērst uzmanību šādiem aspektiem. 

1. Internets ir pasaules sabiedriskais labums, kura vienpusēja pārvaldība un kontrole, ko veic 
viena valdība, izraisa pamatotu kritiku. 

2. Eiropas Savienībai ir jāattīsta jauna stratēģija, kura atspoguļotu saskaņotu redzējumu par 
interneta pārvaldības pamataspektiem un kuru būtu iespējams stingri aizstāvēt 
starptautiskos forumos un divpusējās attiecībās ar ASV. 

3. Sniegt atbalstu Eiropas Komisijas labvēlīgai nostājai attiecībā uz pašreizējo pārvaldības 
modeli, kas pamatojas uz privātā sektora vadošo lomu. Šis atbalsts būtu sniedzams ar 
noteikumu, ka tiek ņemta vērā kritika par atsevišķiem ICANN darbības un organizācijas 
aspektiem. 

4. Attiecībā uz ICANN: 

a) kontrole un atbildība: 2009. gada novembrī pieņemtais Labas gribas apstiprinājums starp 
ICANN un ASV valdību ir svarīgs solis divu ES pamatprincipu ievērošanas virzienā, proti, 
sabiedrības interešu atzīšana un internacionalizācija interneta jomā. Ar šo jauno 
vienošanos nosaka kontroles mehānismu tādās būtiskās tīkla pārvaldības jomās kā 
pārredzamība un atbildība, tīkla stabilitāte un drošība, kompetence un lietotāju 
aizsardzība. Lai gan šī vienošanās ir vērienīga un daudzsološa, tomēr ir jāņem vērā veids, 
kādā tā tiks īstenota. Eiropas Savienības iestādēm ir aktīvi jāpiedalās jaunā līguma 
īstenošanā un attīstībā, uzraugot, lai tiktu ievērota revīzijas grupu sastāva ģeogrāfiskā 
daudzveidība un šo grupu locekļu neatkarība, tādējādi novēršot jebkāda veida interešu 
konfliktus. Šis ir svarīgs aspekts, lai nodrošinātu šīs jaunās organizācijas likumību, 
objektivitāti un neatkarību no starptautiskās sabiedrības. Turklāt ir jāatrisina jautājums par 
Eiropas piedalīšanos revīzijas grupā, atbalstot Eiropas Komisijas vienotu pārstāvību. Tādā 
pašā veidā būtu jāpanāk pietiekama Valdības padomdevējas komitejas (GAC) pārstāvība 
šajās grupās. ICANN valdei ir jāpiemēro revīzijas grupas izstrādātie ieteikumi, un 
gadījumos, kad tas netiek veikts, jāsniedz paskaidrojumi par nepiemērošanas iemesliem. 
Šiem gadījumiem būtu jāparedz pārsūdzības mehānisms, piemēram, starptautiskā 
šķīrējtiesa. 
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b) Attiecībā uz demokrātisku dalību ICANN darbībās jānodrošina visu esošo interešu 
pārstāvība interneta vidē (valdības, asociācijas, uzņēmumi, lietotāji, utt). Īpaša uzmanība 
jāvelta Valdības padomdevējai komitejai, jo tā ir līdzeklis, ar ko valdības var kontrolēt 
ICANN iekšējo noteikumu pieņemšanu. Tāpēc ir jālemj par šīs komitejas sastāvu, tomēr 
tas ir pretrunīgs jautājums, jo nedemokrātisko valstu, kā arī tādu valstu, kuru vērtības 
stipri atšķiras no Eiropas vērtībām, piedalīšanās var apdraudēt acquis européen
aizsardzību. Turklāt ir jāapsver Valdības padomdevējas komitejas lēmumu pieņemšanas 
procedūra, tās ieteikumu konsultatīvā būtība un konfliktu risināšanas mehānisms 
gadījumos, kad pastāv nesaskaņas starp GAC un valdi. 

Visbeidzot, arī turpmāk ir jāuzrauga, lai tiktu saglabāta ICANN augsta ranga darbinieku 
nacionālā daudzveidība. 

c) Vēl viens aspekts ir finansēšana, proti, patlaban lielākā daļa līdzekļu nāk no ASV 
maksājumiem un samaksātām nodevām par domēnu nosaukumu un gTLD reģistrāciju. 
Būtu vēlams darīt pieejamus šos finanšu avotus, lai tos daudzveidotu, tādējādi novēršot 
nevēlamu dominējošu stāvokli.

5. Interneta pārvaldības forums (IGF) ir guvis ievērojamus panākumus. Tā atvērtais raksturs, 
elastīgums, dažādu iesaistīto nozaru aktīva piedalīšanās un pārvaldības „saimes” attīstība 
(EuroDIG, nacionālie forumi, reģionālie forumi) ir vienīgais un atbilstošākais modelis 
(tiek diskutēts un debatēts bez ierobežojumiem), kas būtu ļoti piemērots tādai jaunai videi 
kā internets. Eiropas Parlaments ir ļoti labvēlīgi noskaņots attiecībā uz foruma 
turpināšanu.

Jāmin daži aspekti, kuri būtu uzlabojami, piemēram: 

– jaunattīstības valstu piedalīšanās, konkrētāk, šo valstu dalības finansēšana,

– redzamība plašsaziņas līdzekļos,

– IGF ikgadējo sanāksmju iekšējā attīstība (vienlaicīgu sanāksmju skaita 
samazināšana, stabilas platformas ieviešana globālas dalības veicināšanai un 
daudzvalodības stiprināšanai),

– tādu nacionālo un reģionālo forumu koordinācija, kas veidotu diskusiju „saimi” 
interneta pārvaldības jautājumos, 

– jāpadziļina parlamentārā sadarbība starp EP un valstu parlamentiem. 

Attiecībā uz sanāksmi 2010. gada beigās Viļņā Eiropas Parlamentam ir jāsniedz atbalsts 
Eiropas Komisijas, kā arī Spānijas un Beļģijas prezidentūru darbam.

6. Tā kā ar internetu saistītās problēmas pasaulē būs arī turpmākajos gados, ir ļoti svarīgi, lai 
Eiropas Savienības iestādes turpinātu strādāt — kā tas jau tiek darīts dažādās jomās — ar 
Eiropas vērtībām un pamattiesību mantojumu saistītiem jautājumiem, lai tie tiktu iekļauti 
pasaules tīkla pārvaldībā. Šajā sakarā īpaši jāturpina pilnveidoties šādās jomās: 

– spēja nodrošināt daudzpusīgu un nediskriminējošu piekļuvi tīklam,
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– Eiropas tīkla neitralitātes redzējuma aizstāvēšana,

– drošības aspekti saistībā ar apdraudējumiem un uzbrukumiem,

– iedzīvotāju tiesību uz privātumu aizsardzība, kā arī ar kompetentu tiesu un ar 
tiesvedībā piemērojamiem tiesību aktiem saistītu jautājumu risināšana (regula 
„Roma II” skaidri izslēdz ārpuslīgumiskus konfliktus, kas saistīti ar tiesībām uz 
privātumu),

– intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un piekļuves nodrošināšana lietotāju 
kultūrai,

– brīvas konkurences nodrošināšana,

– noziedzības apkarošana un jo īpaši nepilngadīgo tiesību aizsardzība.

Šajā sakarā jāatbalsta Spānijas prezidentūras iniciatīva izstrādāt Eiropas hartu par 
interneta lietotāju tiesībām, kā arī ieteikums atzīt piekļuvi tīklam par ES piekto 
pamatbrīvību. 

7. Attiecībā uz ES iekšējo organizāciju un darbību būtu jāuzlabo Eiropas Savienības iestāžu 
un ICANN koordinācija, kas ne vienmēr notiek saskaņā ar racionālas darbības principiem. 
Ir jāvelta pūles, lai noskaidrotu Eiropas Padomes un Komisijas lomu un to, cik lielā mērā 
būtu jāpiedalās Eiropas Parlamentam. To pašu varētu teikt par attiecībām, kuras Eiropas 
Savienības iestādēm un dalībvalstīm būtu jāveido Valdības padomdevējas komitejā un —
Eiropas Savienības līmenī — augsta līmeņa darba grupā interneta pārvaldības jautājumos 
dalībvalstīm. 

8. Visbeidzot, jāuzsver, ka interneta pārvaldība ir vēl viena iespēja ES vienprātīgi piedalīties 
un aizstāvēt tās redzējumu un vērtības starptautiskā mērogā.


