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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zarządzania Internetem: kolejnych działań
(2009/2229(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Zarządzanie Internetem: kolejne działania” (COM(2009)0277),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie ochrony 
krytycznej infrastruktury informatycznej zatytułowany „Ochrona Europy przed 
zakrojonymi na szeroką skalę atakami i zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie 
gotowości, bezpieczeństwa i odporności” (COM(2009)0149),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 października 1998 r. w sprawie globalizacji 
i społeczeństwa informacyjnego: potrzeba wzmocnienia koordynacji 
międzynarodowej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie organizacji 
i administracji Internetu – zagadnień polityki międzynarodowej i europejskiej 1998-
20002,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie Internetu nowej 
generacji: potrzeba inicjatywy badawczej UE3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie społeczeństwa 
informacyjnego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyraźnego 
naruszania praw człowieka i wolności prasy w Tunezji i ocenę Światowego Szczytu 
w sprawie Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowanego w Tunezji5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wolności słowa 
w Internecie6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie drugiego Forum 
Zarządzania Internetem, które odbyło się w Rio de Janeiro w dniach od 12 do 
15 listopada 2007 r.7

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

                                               
1 Dz.U. C 104 z 14.4.1999, str. 128.
2 Dz.U. C 343 z 5.12.2001, s. 286. 
3 Dz.U. C 027E z 31.1.2002, str. 84. 
4 Dz.U. C 133E z 8.6.2006, s. 140
5 Dz.U. C 280 E z 23.11.2006 r., s. 495. 
6 Dz.U. C 303E z 13.12.2006, s. 879.
7 Dz.U. C 41E z 19.2.2009, s. 80.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także 
opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury 
i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że Internet jest doniosłym środkiem komunikacji globalnej o potężnym 
oddziaływaniu na społeczeństwo jako całość, 

B. mając na uwadze, że zarządzanie Internetem obejmuje zagadnienia związane 
z podstawowymi prawami i swobodami, dostępem i wykorzystanie Internetu oraz jego 
podatnością na atak, itp.,

C. mając na uwadze, że pewne aspekty zarządzania Internetem dotyczą adresowania 
w Internecie oraz innych, w głównej mierze technicznych kwestii, którymi to dziedzinami 
zajmują się takie jednostki jak Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów 
(ICANN), agencja ds. przydzielonych numerów internetowych (IANA), grupa robocza ds. 
technicznych sieci Internetu (IETF) oraz inne,

D. mając na uwadze, że rządy odgrywają ważną rolę w zakresie szerszych 
aspektów zarządzania w obronie interesu publicznego, w szczególności aby zapewnić 
ochronę podstawowych praw i swobód oraz odnośnie do bezpieczeństwa, integralności 
i odporności Internetu,

E. mając na uwadze, że globalne Forum zarządzania Internetem (IGF) oraz różne krajowe 
i regionalne fora stanowią ważne obszary prowadzenia wielostronnego dialogu na temat 
polityki wobec Internetu, 

F. mając na uwadze, że Parlament Europejski oraz inne instytucje europejskie od długich lat 
wykazują się zaangażowaniem się w Internet jako otwartego globalnego dobra,

1. uważa, że Internet jest globalnym publicznym dobrem, które powinno funkcjonować we 
wspólnym interesie;

2. uważa, że aby uchronić interesy UE i zachować Internet jako globalne publiczne dobro, 
zarządzanie Internetem powinno opierać się na szerokim modelu, który równoważyłby 
udział sektorów publicznego i prywatnego, unikając dominacji ze strony jakiejkolwiek 
pojedynczej jednostki lub grupy jednostek; 

3. podkreśla, że należy zatroszczyć się o unikanie narażenia podstawowych wartości 
europejskich na szkodę poprzez udział krajów, których wartości różnią się znacznie 
od wartości krajów europejskich; 

4. uważa, że rządy powinny skoncentrować się na kluczowych dla polityki globalnego 
Internetu kwestiach, a poza tym przestrzegać zasady nieinterwencji z wyjątkiem, gdy 
okaże się to konieczne w wyjątkowych okolicznościach; 

5. uważa, że rządy powinny unikać angażowania się w zwykłe zarządzanie Internetem, 
powstrzymać się od szkodliwej innowacji i konkurencji za sprawą niepotrzebnych 
i restrykcyjnych uregulowań i nie prześcigać się w kontrolowaniu tego, co jest i powinno 
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pozostać globalnym dobrem wspólnym;

6. podkreśla, że rządy powinny zaprzestać narzucania ograniczeń w dostępie do Internetu w 
drodze cenzury, filtrowania, monitorowania lub na inne sposoby, a także zobowiązywać 
do tego jednostki prywatne;

7. podkreśla, że wszelkie ograniczenia uznane za niezbędne, np. by chronić osoby nieletnie, 
w społeczeństwie demokratycznym powinny być ograniczone do koniecznego minimum, 
opierać się na prawie i być skuteczne i proporcjonalne; 

8. uważa, że poza określonymi przez Komisję zasadami zarządzania rządy powinny wdrażać 
następujące dodatkowe zasady: 

(i) przejrzystość, wielostronność, demokrację i ochronę podstawowych praw zgodnych 
z normami UE;

(ii) poszanowanie otwartego, interoperacyjnego, technicznie neutralnego, opartego na 
zasadzie „end-to-end” charakteru infrastruktury Internetu, 

(iii) konkretnej odpowiedzialności jednostek sektora prywatnego, które zarządzają 
zasobami światowego Internetu w codziennym życiu, 

(iv) promowanie inkluzyjnej współpracy w zakresie zarządzania globalnym Internetem 
poprzez ciągłość i dalsze zachęcanie do wielostronnych procesów, również zajęcie 
się potrzebą poprawy udziału krajów rozwijających się; 

9. podkreśla, że UE powinna rozwinąć wdrożenie stanowiska w sprawie podstawowych 
zasad zarządzania Internetem i stanowczo go bronić na forach międzynarodowych i w 
stosunkach dwustronnych; 

10. z radością przyjmuje aspekty zarządzania Internetem hiszpańskiej prezydencji 
pt. „Granada Strategy”, jej inicjatywę sporządzenia projektu Europejskiej Karty Praw 
Użytkowników Internetu oraz promowanie przez nią dostępu do Internetu jako piątej
spośród podstawowych wolności europejskich; 

11. odnotowuje nową politykę rządu USA „Internet Policy 3.0’, ogłoszoną dnia 24 lutego 
2010 r.; 

12. podkreśla, że UE powinna zając się dwoma znamiennymi kwestiami politycznymi: 

(i) ochroną infrastruktury Internetu, by zagwarantować dostępność, solidność i odporność 
na atak, oraz 

(ii)ochroną praw jednostki do ochrony danych i prywatności, w szczególności jeśli 
chodzi o ustanowienie skutecznych międzynarodowych mechanizmów rozstrzygania 
kwestii spornych;

13. wzywa państwa członkowskie we współpracy z Komisją do zapewnienia ochrony 
infrastruktury Internetu poprzez harmonizację podejścia UE wobec gróźb i incydentów 
oraz powołanie krajowych grup reagowania w nagłych przypadkach i mechanizmów 
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współpracy między nimi;

14. wzywa Komisję do zaprezentowania propozycji rozszerzenia zastosowania 
rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") 
poprzez objęcie przypadków naruszenia ochrony danych i prywatności, zaś Radę wzywa 
do zezwolenia na wszczęcie negocjacji z myślą o zawarciu międzynarodowego 
porozumienia umożliwiającego skuteczne dochodzenie roszczeń przez obywateli UE w 
przypadku naruszanie ich praw podlegających prawu UE o ochronie danych 
i prywatności;

15. podkreśla, że instytucje, organy i państwa członkowskie UE powinny koordynować swe 
podejście do ICANN oraz jej organów doradczych, w tym Rządowego Komitetu 
Doradczego (GAC);

16. zauważa, że Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) może 
odgrywać ważną rolę jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa, i z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź złożenia przez Komisję wniosku dotyczącego modernizacji ENISA;

17. uważa, że Komisja ma do odegrania główną rolę w zainicjowaniu i koordynacji 
wszystkich aspektów odnoszących się do wewnętrznej organizacji UE, aby zapewnić 
spójne podejście UE, w tym odnośnie do IGF;

18. zwraca się do Komisji o ułatwienie przyjęcia spójnego i wszechstronnego podejścia UE 
odnośnie do IGF oraz innych głównych wydarzeń zarządzania Internetem poprzez 
przedłożenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projektu dokumentu w sprawie 
stanowiska UE odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem takiego wydarzenia, aby 
umożliwić odbycie debaty na jego temat;

19. wspiera kontynuowanie i rozwijanie modelu IGF na globalnym, regionalnym – w tym 
EuroDIG – i krajowym poziomie, tworzenia otwartej przestrzeni dla dialogu i wymiany 
najlepszych praktyk między rządami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem 
prywatnym;

20. zaleca modernizację IGF na następujące sposoby:  

(i) zwiększenie w nim udziału krajów rozwijających się, zwracając uwagę na 
sfinansowanie ich udziału,

(ii) wzmocnienie obecności w mediach,

(iii) sprawniejszą organizację spotkań, np. poprzez ograniczenie liczby jednocześnie 
prowadzonych spotkań, ustanowienie stałej platformy, w celu uproszczenia 
globalnego udziału, i szerszą wielojęzyczność,

(iv) lepsze skoordynowanie globalnych, regionalnych i krajowych forów zarządzania 
Internetem, oraz

(v) pogłębioną współpracę między Parlamentem i parlamentami krajowymi; 



PR\812469PL.doc 7/11 PE440.183v01-00

PL

21. udziela wsparcia pracom Komisji oraz hiszpańskiej i belgijskiej prezydencji w zakresie 
przygotowania spotkanie IGF w Wilnie we wrześniu 2010 r.;

22. popiera zasadniczo przychylne stanowisko Komisji Europejskiej wobec obecnego modelu 
zarządzania ICANN opartego na wiodącej roli sektora prywatnego;

23. podkreśla znaczenie GAC w procesie kształtowania polityki przez ICANN;

24. uważa, że w ICANN można by dokonać usprawnień poprzez: 

(i) wprowadzenie alternatywnego mechanizmu rozstrzygania kwestii spornych 
umożliwiającego zainteresowanym stronom skuteczne, neutralne, terminowe i 
niekosztowne przeprowadzenie rewizji decyzji ICANN;

(ii) wprowadzenie wymogu zróżnicowanego finansowania, z finansowaniem 
pochodzącym od każdej reprezentowanej jednostki lub sektora, aby uniknąć 
niepotrzebnego wywierania wpływu na działalność ICANN;

(iii) właściwą reprezentację w ICANN wszystkich zainteresowanych stron,

(iv) zapewnienie, by rada nadzorcza i główny zarząd ICANN reprezentowały szereg 
interesowi i regionów;

25. popiera pogląd Komisji, że ustalenia dotyczące IANA powinny zawierać mechanizmy 
dotyczące wielostronnej rozliczalności i potwierdza, że w przyszłości żaden rząd nie 
powinien wywierać dominującego wpływu na IANA; 

26. uważa, że „potwierdzenie zobowiązań” z 2009 r. może stanowić pozytywną podstawę 
dalszego rozwijania ICANN, jednocześnie podkreślając, że:

(i) UE, głównie za sprawą Komisji, powinna odgrywać czynną rolę w ich wdrażaniu, w 
tym za pośrednictwem paneli kontroli i przy zapewnianiu niezależności ich członków, 
braku konfliktu interesów i reprezentowania przez nich różnych regionów, 

(ii) w następstwie zgłoszenie uwag przez społeczeństwo ICANN powinna wdrażać 
zalecenia panelów kontroli, a w przypadku niezastosowania się do tego – podać tego 
przyczyny;

27. zwraca się do Komisji o dostarczenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdań 
rocznych w sprawie wydarzeń odnoszących się do zarządzania Internetem z ubiegłych lat, 
oraz by pierwsze takie sprawozdanie zostało złożone do marca 2011 r.;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Podsumowując stanowisko Komisji wynikające z jej komunikatu z czerwca 2009 r., możemy 
stwierdzić, że zawiera ono: 

a) wyraźne opowiedzenie się za jasno określoną „wiodącą rolą sektora prywatnego”; 

b) zaniepokojenie mało reprezentatywną strukturą Internetowej Korporacji ds. Nadawania 
Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN); 

c) wyraźne obawy co do znikomej kontroli sprawowanej przez wspólnotę międzynarodową, 
w tym UE, nad funkcjonowaniem ICANN. 

Komisja proponuje z jednej strony wewnętrzną reformę ICANN, mającą doprowadzić do 
„pełnej rozliczalności i przejrzystości”; z drugiej zaś zastąpienie „obecnych ustaleń 
przewidujących jednostronny nadzór nad ICANN alternatywnym mechanizmem, który 
zapewni wielostronną rozliczalność ICANN”. 

Warto też krótko przypomnieć, że Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów 
(ICANN) jest korporacją niekomercyjną podlegającą prawu stanu Kalifornia, co nieustannie 
przysparza problemów prawnych. W tym kontekście Internet jawi się jako „międzynarodowa 
sieć sieci, nienależąca do żadnego konkretnego państwa, osoby fizycznej lub prawnej” i 
dlatego jej zadaniem jest dbanie o interes globalny, bez względu na granice między rządami. 

Organ tak szczególny, zajmujący się zarządzaniem nowym i złożonym światem, w sposób 
nieunikniony wzbudza kontrowersje wśród zainteresowanych podmiotów, które w tym 
przypadku są rozproszone w całej postrzeganej globalnie wspólnocie. Różne są opinie o 
ICANN i jej roli: obronne i oszczercze. Wśród tych ostatnich są takie, zgodnie z którymi jej 
funkcje powinny być przekazane organizacji międzynarodowej, utworzonej ad hoc 
i działającej w ramach ONZ. Jest to teza mocno ugruntowana, jeżeli wyjdziemy z założenia, 
że „system nazw domen” jest „dobrem wspólnym”; pojęcie to jest bardzo dobrze znane 
w prawie międzynarodowym – chodzi o zasoby, które nie podlegają suwerenności krajowej 
i są wykorzystywane przez międzynarodową wspólnotę wyjątkowo nimi zainteresowaną. 

Na spotkaniach Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on 
The Information Society – WSIS, w 2003 r. i 2005 r.) w Genewie i Tunisie podkreślono 
konieczność znalezienia organizacji międzynarodowej do zarządzania domenam, która byłaby 
bardziej neutralna niż ICANN, a także opracowano model całkowitej prywatyzacji ICANN. 
W kontekście WSIS postanowiono utworzyć grupę roboczą ds. zarządzania Internetem 
(Working Group on Internet Governance), w której sprawozdaniu końcowym zawierającym 
cztery wnioski położono nacisk na konieczność uwzględnienia tego, że pozycja władzy 
w cyberprzestrzeni przypisana jednemu państwu nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Poza 
tymi deklaracjami nie osiągnięto uzgodnionego między państwami porozumienia mającego na 
celu zastąpienie obecnie istniejącego modelu. Dla dalszych rozważań utworzono w ramach 
WSIS Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum), które okazało się 
wspaniałym ośrodkiem dyskusji i debaty. Ostatnie spotkanie, które odbyło się w egipskim 
mieście Sharm el-Sheikh, zakończyło się wnioskiem w sprawie konieczności przedłużenia 
mandatu Forum; podkreślono także, jak czyniono to na poprzednich spotkaniach, potrzebę 
znalezienia rozwiązania w związku z obecną przewagą USA w zarządzaniu ICANN. 
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Z tego wszystkiego wynika, że przy obecnym stanowisku wspólnoty międzynarodowej wobec 
ICANN rzeczą rozsądną byłoby utrzymanie tej amerykańskiej organizacji – tak jak postuluje 
Komisja – przede wszystkim ze względu na to, że przez cały okres istnienia spełnia ona swoje 
funkcje w sposób wydajny i zadowalający. 

Jest oczywiste, że konieczne są odpowiednie reformy i zmiany w ICANN. Jeśli utrzymujemy, 
że cyberprzestrzeń jest środowiskiem wolności, innowacji i elastyczności umożliwiającym 
różnoraką adaptację, nie możemy jednocześnie żądać, aby jej główny podmiot organizacyjny, 
ICANN, był sztywny i nieruchomy. Jeżeli świat Internetu jest dynamiczny, ten dynamizm 
należy także stosować wobec ICANN. 

W związku z tym, aby dalej pilotować zarządzanie Internetem, ICANN potrzebuje 
intensywnej reformy, która – zgodnie z polityką proponowaną od lat przez instytucje 
europejskie – umożliwi wspólnocie międzynarodowej uczestniczenie w procesach 
decyzyjnych i oddziaływanie na struktury tej organizacji. W ten sposób dokona się 
umocnienie współpracy międzynarodowej oraz usankcjonowanie działań w zakresie 
zarządzania środowiskiem, które ma bardzo duże znaczenie dla całej ludzkości. 

Wyzwania związane z zarządzaniem Internetem są liczne, można też do nich zaliczyć ryzyko 
rozbicia sieci globalnej poprzez tworzenie sieci krajowych (zagrożenie takie wydaje się 
istnieć w Chinach czy Iranie), jeżeli obecny system zarządzenia nie ewoluuje.

II

W tym kontekście sprawozdawca proponuje podkreślenie przez Parlament Europejski 
następujących aspektów: 

1. Internet jest „światowym dobrem publicznym”, którym zarządzanie i którego 
jednostronna kontrola prowadzone przez jeden rząd wywołują liczne i uzasadnione słowa 
krytyki. 

2. Unia Europejska powinna rozwinąć strategię odzwierciedlającą uzgodnioną wizję 
podstawowych aspektów zarządzania Internetem, która mogłaby być przedmiotem 
zdecydowanej obrony na forach międzynarodowych i w dwustronnych stosunkach z USA. 

3. Parlament powinien poprzeć przychylne stanowisko Komisji Europejskiej wobec 
obecnego modelu zarządzania opartego na wiodącej roli sektora prywatnego. To poparcie 
powinno być uzależnione od uwzględnienia argumentów krytycznych dotyczących 
pewnych aspektów funkcjonowania i składu ICANN. 

4. W odniesieniu do ICANN: 

a) kontrola i rozliczalność: przyjęcie w listopadzie 2009 r. „zatwierdzenia zobowiązań” 
(Affirmation of Commitments) ICANN i rządu USA jest kolejnym działaniem na rzecz 
umiędzynarodowienia i uznania „interesu publicznego” Internetu – dwóch podstawowych 
zasad UE. To nowe porozumienie ustanawia mechanizm kontroli (review pannels –
panele kontroli) w podstawowych zakresach zarządzania siecią, takich jak przejrzystość 
i rozliczalność, stabilność i bezpieczeństwo sieci, konkurencja i ochrona konsumentów. 
Chociaż porozumienie jest ambitne i obiecujące, trzeba nadal w każdym przypadku 
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przyjrzeć się sposobowi jego wykonania. Instytucje europejskie powinny aktywnie 
uczestniczyć w realizacji nowej umowy i wywiązywaniu się z niej, bacząc, aby przy 
ustalaniu składu „paneli kontroli” uwzględniano zróżnicowanie geograficzne 
i niezależność członków, oraz unikając wszelkiego rodzaju konfliktów interesów. Ten 
aspekt jest podstawowy dla zapewnienia zgodności z prawem, niezależności 
i obiektywności tego nowego organu w odniesieniu do wspólnoty międzynarodowej. 
Należy również rozwiązać kwestię europejskiego uczestnictwa w panelu kontroli, 
opowiadając się za jednoznaczną reprezentacją Komisji Europejskiej. Ponadto należy 
zatroszczyć się o wystarczającą reprezentację Rządowego Komitetu Doradczego (GAC) 
w tych panelach. Przyszłe zalecenia wydawane przez panel kontroli powinny być 
stosowane przez zarząd ICANN, a ich niewykonanie powinno być umotywowane. 
W takich przypadkach konieczne jest zapewnienie mechanizmu odwoławczego, którym 
może być arbitraż międzynarodowy. 

b) Jeśli chodzi o demokratyczne uczestnictwo w działalności ICANN,  należy zapewnić 
reprezentację interesów wszystkich obecnych w świecie Internetu (rządów, stowarzyszeń, 
przedsiębiorstw, użytkowników itd.). W tym sensie specjalnego znaczenia nabiera 
Rządowy Komitet Doradczy, za którego pośrednictwem rządy mogą „kontrolować” 
przyjmowanie wewnętrznych przepisów ICANN. Dlatego należy podjąć decyzję, kto ma 
wchodzić w skład tego organu, co jest sprawą kontrowersyjną, ponieważ udział państw 
niedemokratycznych wyznających wartości inne niż europejskie może być zagrożeniem 
dla ochrony wspólnotowego dorobku prawnego. Ponadto należy rozważyć procedurę 
podejmowania decyzji przez GAC, charakter konsultatywny jego zaleceń oraz 
mechanizmy rozwiązywania konfliktów w przypadku braku zgody między GAC 
i zarządem. 

Oprócz tego należy w dalszym ciągu troszczyć się o utrzymanie różnorodności narodowej 
wysokiej rangi członków personelu ICANN. 

c) Finanse: Innym aspektem jest finansowanie, ponieważ dziś większa część funduszy 
pochodzi z wkładów USA, do których należy dodać kwoty pochodzące z rejestracji nazw 
domen internetowych i rejestracji domen najwyższego poziomu. Należałoby otworzyć te 
źródła finansowania w celu ich zróżnicowania i zablokowania w ten sposób 
niepożądanych pozycji dominujących.

5. Forum Zarządzania Internetem (IGF) okazało się sukcesem. Jego otwarty charakter, 
elastyczność, znaczny udział różnych zainteresowanych sektorów, rozwój „rodziny” 
zarządzania (EuroDIG, fora krajowe, fora regionalne) stanowią unikalny i właściwy 
model (debatuje się i dyskutuje bez ograniczeń), bardzo odpowiedni dla nowego 
środowiska, jakim jest Internet. Parlament Europejski bardzo popiera jego kontynuację.

Pewne aspekty należy ulepszyć, w tym także: 

– uczestnictwo krajów rozwijających się, a konkretnie finansowanie ich uczestnictwa;

– obecność w mediach;

– wewnętrzną reformę corocznych spotkań IGF (zmniejszenie liczby jednoczesnych 
spotkań, utworzenie stałej platformy ułatwiającej uczestnictwo globalne i umacnianie 
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wielojęzyczności);

– koordynację z forami krajowymi i regionalnymi już tworzącymi „rodzinę” 
dyskutującą o zarządzaniu Internetem; 

– współpracę parlamentarną między PE a parlamentami krajowymi. 

Jeśli chodzi o spotkanie w Wilnie pod koniec 2010 r., to Parlament Europejski powinien 
poprzeć prace Komisji Europejskiej oraz prezydencji hiszpańskiej i belgijskiej.

6. Ze względu na to, że problemy z Internetem na świecie będą w najbliższych latach nadal 
bardzo znaczące, jest bardzo istotne, aby instytucje europejskie kontynuowały prace – jak 
to robią na różnych frontach – w dziedzinach mających wpływ na wartości europejskie 
oraz zdobycze w zakresie praw podstawowych, tak aby zostały one włączone do 
światowego zarządzania siecią. W tym sensie należy kontynuować postęp, szczególnie 
jeśli chodzi o następujące zagadnienia: 

– zapewnienie pluralistycznego i niedyskryminującego dostępu do sieci;

– obronę europejskiej wizji neutralności sieci;

– aspekty związane z bezpieczeństwem wobec zagrożeń lub ataków;

– ochronę prawa do prywatności obywateli, a także rozwiązywanie problemów 
dotyczących właściwej jurysdykcji oraz stosownego prawa dla mediacji w miejscu 
wniesienia sporu (w związku z tym, że z zakresu stosowania rozporządzenia „Rzym 
II” wyraźnie wyłączono konflikty pozaumowne związane z prawem do prywatności);

– obronę praw własności intelektualnej oraz gwarancje dostępu do kultury przez 
użytkowników,

– zapewnienie wolnej konkurencji;

– walkę z przestępczością, a w szczególności obronę praw nieletnich.

W tym kontekście należy poprzeć inicjatywę prezydencji hiszpańskiej dotyczącą 
opracowania „Europejskiej karty praw użytkowników Internetu”, jak również wniosku 
w sprawie uznania „piątej wolności podstawowej”, tzn. dostępu do sieci. 

7. Na koniec, z punktu widzenia organizacji i wewnętrznego funkcjonowania UE, 
należałoby przystąpić do działań na rzecz skoordynowania instytucji europejskich w ich 
relacjach z ICANN, które nie zawsze są utrzymywane w oparciu o racjonalne zasady. 
W tym kontekście należy podjąć wysiłki na rzecz wyjaśnienia roli Rady, Komisji oraz 
oczywiście udziału Parlamentu. To samo można powiedzieć, jeśli chodzi o relacje, które 
należy zbudować między instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi, zarówno 
w łonie GAC, jak i na szczeblu wewnętrznym Unii Europejskiej, czyli grupy wysokiego 
szczebla ds. zarządzania Internetem (High Level Group on Internet Governance). 

8. Wreszcie należy nalegać, aby zarządzanie Internetem było kolejną okazją do uczestnictwa 
UE oraz zgodnej obrony jej wizji i wartości na arenie międzynarodowej.


