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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la guvernarea internetului: etapele următoare
(2009/2229(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, 
intitulată „Guvernarea internetului: etapele următoare” (COM(2009)0277),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind protecția infrastructurilor 
critice de informație intitulată „Protejarea Europei de atacuri cibernetice și perturbații de 
amploare: ameliorarea gradului de pregătire, a securității și a rezilienței” 
(COM(2009)0149),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 octombrie 1998 privind globalizarea și societatea 
informațională: necesitatea consolidării coordonării internaționale1,

– având în vedere rezoluția sa din 19 februarie 2001 privind organizarea și gestionarea 
internetului – chestiuni de politică internațională și europeană 1998-20002,

– având în vedere rezoluția sa din 2 aprilie 2001 referitoare la internetul de nouă 
generație, necesitatea unei inițiative UE în domeniul cercetării3,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2005 privind societatea informațională4,

– având în vedere rezoluția sa din 15 decembrie 2005 privind drepturile omului și 
libertatea presei în Tunisia și evaluarea Summitului mondial privind societatea 
informațională în Tunisia5,

– având în vedere rezoluția sa din 6 iulie 2006 privind libertatea de expresie pe internet6,

– având în vedere rezoluția sa din 17 ianuarie 2008 privind cel de-al doilea Forum privind 
guvernarea internetului, desfășurat la Rio de Janeiro în perioada 12-15 noiembrie 2007,7

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru cultură 
și educație, avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2010),

                                               
1 JO C 104, 14.04.1999, p. 128.
2 JO L 343, 05.12.2001, p. 286. 
3 JO C 227 E, 31.01.2002, p. 84. 
4 JO C 133E, 08.06.2006, p. 140
5 JO C 280 E, 23.11.2006, p.495. 
6 JO C 282E, 13.12.2006, p.879.
7 JO C 41E, 19.2.2009, p.80.
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A. întrucât internetul este un mijloc de comunicare global extrem de important, cu un impact 
uriaș asupra societății în ansamblu; 

B. întrucât guvernarea internetului implică aspecte legate de drepturile și libertățile 
fundamentale, accesul la internet și utilizarea acestuia și vulnerabilitatea sa la atacuri;

C. întrucât printre aspectele legate de guvernarea internetului se numără adresarea și alte 
chestiuni preponderent tehnice, în care sunt implicate entități precum Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), Internet Engineering Task Force (IETF) și altele;

D. întrucât guvernele au un rol important în ceea ce privește aspectele mai largi de guvernare 
în apărarea interesului public, în special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale și în ceea ce privește securitatea, integritatea și soliditatea internetului;

E. întrucât Forumul de guvernare a internetului (FGI)și diverse forumuri naționale și 
regionale sunt medii propice pentru dialog între părțile interesate pe marginea politicii în 
domeniul internetului; 

F. întrucât Parlamentul European și alte instituții europene au manifestat dintotdeauna 
angajament față de internet ca produs deschis întregii lumi;

1. Consideră că internetul este un bun public mondial, care ar trebui utilizat în interesul 
tuturor;

2. Consideră că, pentru a proteja interesul UE în menținerea statutului internetului de bun 
public la nivel mondial, guvernarea internetului trebuie să se bazeze pe un model larg, 
echilibrat între sectorul public-privat, evitând acapararea poziției dominante de către orice 
persoană fizică sau grup de entități; 

3. subliniază faptul că trebuie avut grijă să se evite riscul de a pune în pericol valorile 
europene fundamentale prin participarea unor țări ale căror valori diferă foarte mult de 
cele din Europa; 

4. consideră că guvernele ar trebui să se concentreze pe probleme vitale pentru politica 
publică în domeniul internetului la nivel global și, în afară de aceasta, să adere la un 
principiu al non-intervenției, cu excepția circumstanțelor excepționale; 

5. Consideră că guvernele ar trebui să evite implicarea în gestionarea de zi cu zi a 
internetului, să se abțină de la îngrădirea inovației și a concurenței prin reglementări 
inutile și restrictive și să nu concureze pentru a controla ceea ce este și ar trebui să rămână 
o proprietate publică mondială;

6. subliniază faptul că guvernele ar trebui să se abțină de la impunerea de restricții pentru 
accesul la internet prin intermediul cenzurii, filtrării, monitorizării sau prin alte mijloace și 
de la obligarea entităților private în acest sens;

7. subliniază că orice restricție considerată indispensabilă, de exemplu, de a proteja minorii, 
ar trebui limitată la minimul necesar într-o societate democratică, ar trebui să se bazeze pe 
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lege, să fie eficace și proporțională cu scopul urmărit; 

8. consideră că, pe lângă principiile de guvernare enunțate de Comisie, guvernele ar trebui să 
implementeze următoarele principii suplimentare: 

(i) transparență, multilateralitate, democrație și protecție drepturilor fundamentale cu 
respectarea standardelor UE;

(ii) respect pentru o infrastructură de internet deschisă, interoperabilă, neutră din punct 
de vedere tehnologic și de tip „cap-la-cap„; 

(iii) responsabilitate a entităților din sectorul privat care administrează resurse de internet 
mondiale în mod cotidian; 

(iv) promovarea unei cooperări incluzive la nivel mondial în domeniul guvernării 
internetului prin continuarea și încurajarea în continuare a proceselor la care participă 
mai multe părți interesate, abordând chestiunea creșterii gradului de participare al 
țărilor în curs de dezvoltare; 

9. subliniază că UE ar trebui să dezvolte o implementare consensuală a principiilor 
fundamentale de guvernare a internetului și să o susțină ferm în cadrul forumurilor 
internaționale și a relațiilor bilaterale; 

10. salută aspectele legate de guvernarea internetului expuse în „Strategia de la Granada” de 
președinția spaniolă, inițiativa acesteia de a întocmi o Cartă a drepturilor utilizatorilor de 
internet și promovarea accesului la internet ca o a cincea libertate fundamentală; 

11. ia act de noua „Politică în domeniul internetului 3.0” a guvernului SUA anunțată la 24 
februarie 2010; 

12. subliniază că UE ar trebui să abordeze două probleme stringente de politică publică:

(i) protecția infrastructurii de internet pentru a proteja existența, soliditatea și rezistența 
acesteia la atacuri și 

(ii)apărarea dreptului persoanelor la protejarea datelor și la spațiu privat, în special în 
ceea ce privește înființarea unor mecanisme internaționale eficace de rezolvare a 
litigiilor;

13. solicită Comisiei și statelor membre să asigure protejarea infrastructurii de internet printr-
o abordare armonizată la nivelul UE împotriva amenințărilor și incidentelor și prin 
înființarea unor echipe naționale de reacție în situații de urgență și a unor mecanisme de 
cooperare între acestea;

14. solicită Comisiei să prezinte o propunere pentru a extinde domeniul de aplicare al 
regulamentului (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 
2007 prin jurisdicția aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) pentru a include 
încălcările normelor de protecție a datelor și a spațiului privat și Consiliului să autorizeze 
negocierile în vederea încheierii unui acord internațional care să stabilească o cale de atac 
efectivă pentru cetățenii UE în caz de încălcare a drepturilor lor care decurg din legislația 
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UE privind protecția datelor și spațiul privat;

15. subliniază faptul că instituțiile, organismele și statele membre UE ar trebui să își 
coordoneze atitudinea față de ICANN și organismele consultative, inclusiv Comitetul 
consultativ pentru guvernare (GAC);

16. ia act de faptul că Rețeaua Europeană și Agenția pentru o societate informațională 
(ENISA) pot juca un rol important în ceea ce privește aspectele de securitate și salută 
propunerea Comisiei de modernizare a ENISA;

17. consideră că rolul Comisiei este central în inițierea și coordonarea tuturor aspectelor 
privind organizarea internă a UE pentru a asigura o abordare coerentă a UE, inclusiv în 
legătură cu FGI;

18. solicită Comisiei să faciliteze adoptarea unei abordări coerente și cuprinzătoare a UE în 
cadrul FGI și al altor evenimente majore de guvernare a internetului prin transmiterea 
Parlamentului European și Consiliului pentru dezbatere a unui proiect de document care 
să exprime poziția UE cu mult timp înainte de derularea unui astfel de eveniment;

19. susține continuarea și dezvoltarea modelului FGI la nivel mondial, regional, inclusiv 
EURODIG și național, care să creeze locuri deschise de dialog și schimb de bune practici 
între guverne, societatea civilă și sectorul privat;

20. recomandă ameliorarea FGI după cum urmează:  

(i) intensificarea participării țărilor în curs de dezvoltare, acordând atenție finanțării 
participării lor;

(ii) creșterea vizibilității în media;

(iii) o organizare mai eficientă a reuniunilor, de exemplu, prin reducerea numărului de 
reuniuni simultane, instituirea unei platforme stabile pentru a facilita participarea 
globală și mai mult accent pe multilingvism;

(iv) o mai bună coordonare între forurile mondiale, regionale și naționale de guvernare a 
internetului și

(v) intensificarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale; 

21. susține munca Comisiei și a președințiilor spaniolă și belgiană în legătură cu reuniunea 
FGI de la Vilnius din septembrie 2010;

22. susține în general poziția Comisiei în favoarea modelului actual de administrare al 
ICANN, în cadrul căruia sectorul privat are un rol conducător;

23. subliniază importanța GAC în procesul decizional al ICANN;

24. consideră că ICANN ar putea fi îmbunătățit prin: 

(i) introducerea unui mecanism alternativ de soluționare a disputelor care să permită 
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părților interesate analiza eficace, neutră, la timp și necostisitoare a deciziilor ICANN;

(ii) o cerință de diversificare a tipurilor de finanțare, cu impunerea de plafoane pentru 
orice entitate sau sector, pentru a împiedica influențele necuvenite asupra activităților 
ICANN;

(iii) reprezentarea corespunzătoare a tuturor părților interesate în cadrul ICANN;

(iv) asigurarea reprezentării în cadrul consiliului și conducerii superioare a ICANN a unei 
palete largi de interese și regiuni;

25. susține opinia Comisiei potrivit căreia aranjamentele IANA ar trebui să includă 
mecanisme de responsabilizare multilaterală și afirmă că în viitor niciun guvern nu ar 
trebui să exercite o influență dominantă asupra IANA; 

26. consideră că „asumarea de angajamente” din 2009 poate constitui o bază pozitivă pentru 
dezvoltarea în continuare a ICANN, evidențiind că:

(i) UE, în special prin intermediul Comisiei, ar trebui să joace un rol activ în 
implementare, inclusiv prin grupuri de analiză și prin asigurarea independenței 
membrilor grupurilor respective, a lipsei conflictelor de interese și a reprezentării 
diferitelor regiuni; 

(ii) în urma comentariilor din partea populației, recomandările făcute de grupurile de 
analiză ar trebui implementate de ICANN și, dacă nu se procedează în acest mod, să se 
prezinte motivele unei atare atitudini;

27. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale 
privind evenimentele legate de guvernarea internetului din anul precedent, primul astfel de 
raport urmând să fie prezentat până în martie 2011;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și statelor membre 
prezenta rezoluție.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Poziția Comisiei expusă în comunicarea din iunie 2009 poate fi rezumată după cum urmează: 

a) o preferință clară pentru ceea ce poate fi descris drept „rolul conducător al sectorului 
privat”; 

b) preocupări față de structura nereprezentativă a ICANN; 

c) preocuparea evidentă legată de controlul foarte slab pe care comunitatea internațională, 
inclusiv UE, îl are un asupra funcționării ICANN. 

Comisia propune o reformă internă a ICANN („Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers”) care ar duce la o „deplină responsabilitate și transparență” pe de o parte, 
susținând, totodată, că „mecanismele actuale de supraveghere unilaterală în ceea ce privește 
ICANN și IANA trebuie să fie înlocuite de un mecanism alternativ pentru a asigura 
responsabilitatea multilaterală a ICANN pe de altă parte. 

Merită să reamintim că ICANN este o organizație non-profit supusă jurisdicției statului 
California, o situație care generează probleme juridice constante. Internetul este definit de 
ICANN ca „o rețea internațională de rețele, care nu este deținută de o singură națiune, 
persoană sau organizație” și care, drept urmare, se angajează să slujească interesul public la 
nivel mondial, fără a ține seama de granițele între state.. 

Este inevitabil ca o astfel de entitate neobișnuită, care gestionează o lume nouă și complexă, 
va stârni controverse printre părțile implicate, aceste părți fiind, în acest caz particular, 
răspândite în toată comunitatea mondială în cauză. Părerile despre ICANN și rolul acestuia 
merg de la o extremă la alta: apărători și detractori. Printre aceștia din urmă există voci care 
susțin că atribuțiile sale ar trebui să fie transferate către o organizație internațională, fie una 
creată special pentru acest scop, fie una sub umbrela Națiunilor Unite. Această propunere este 
solid argumentată, mai ales prin faptul că pleacă de la premisa că „sistemul de nume de 
domenii” este „proprietate publică” – un concept binecunoscut în dreptul internațional care 
înseamnă că o resursă nu face obiectul suveranității naționale și este utilizată de comunitatea 
internațională care are un interes foarte mare pentru ea. 

La summiturile mondiale privind societatea informațională de la Geneva și Tunis (WSIS 2003 
și 2005) necesitatea de a găsi o organizație internațională care să administreze domenii și să 
fie mai neutră decât ICANN a fost subliniată, fiind avansată și ideea privatizării complete a 
ICANN. S-a hotărât înființarea unui grup de lucru WSIS, Grupul de lucru privind guvernarea 
internetului. În raportul său final în care a prezentat patru propuneri, Grupul de lucru a 
subliniat că acordarea unei poziții de forță în ciberspațiu unui singur stat nu ar fi o soluție 
adecvată. Dincolo de aceste declarații, guvernele nu au ajuns la niciun acord consensual de 
înlocuire a sistemului existent. Deliberările au continuat în cadrul „Forumului de guvernare a 
internetului” înființat de WSIS, forum care s-a dovedit a fi un excelent loc de discuții și 
dezbateri. În timpul ultimei reuniuni, de la Sharm el-Sheikh în Egipt, s-a decis prelungirea 
mandatului forumului și, ca și la reuniunile precedente, s-a semnalat încă o dată necesitatea de 
a găsi o soluție la dominația actuală a SUA în forul de conducere al ICANN. 

Având în vedere cele de mai sus și opiniile actuale ale comunității internaționale cu privire la 
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ICANN, rezultă că ar fi prudentă menținerea organizației americane – după cum susține 
Comisia – îndeosebi prin prisma faptului că și-a îndeplinit sarcinile în mod eficace și 
satisfăcător de-a lungul existenței sale. 

Totuși, este clar că sunt necesare anumite reforme și corecții în cazul ICANN. Pentru că, dacă 
pornim de la ideea că ciberspațiul este un spațiu de libertate, inovare, flexibilitate și 
adaptabilitate, nu ne putem aștepta ca organismul său central de organizare, ICANN, să fie 
rigid și inflexibil. Dacă internetul este o lume dinamică, acest dinamism trebuie să se aplice și 
pentru ICANN. 

De aceea, se impune o reformă în cazul în care ICANN va continua să se afle la cârma 
guvernării internetului. Reformele în direcțiile sugerate de instituțiile UE de multă vreme ar 
asigura influența comunității internaționale în ansamblu asupra structurii și proceselor de 
decizie. Cooperarea și legitimitatea internațională vor fi, astfel, consolidate într-un domeniu al 
guvernării mondiale care este extrem de relevant pentru umanitate în general. 

Guvernarea internetului se află în fața multor provocări, una fiind riscul fragmentării rețelei 
mondiale – și producerea de rețele naționale, un pericol reprezentat deja de China și Iran – în 
cazul în care sistemul actual nu se dezvoltă și nu se schimbă.

II

De aceea, în opinia raportorului, Parlamentul ar trebui să pună accentul pe următoarele 
aspecte: 

1. Internetul este „proprietate publică mondială”; gestionarea și controlul multilateral al 
acestui bun al întregii lumi de către un singur stat dă naștere la critici foarte intense și bine 
argumentate. 

2. Uniunea Europeană trebuie să formuleze o strategie care să reflecte o opinie consensuală 
asupra aspectelor fundamentale ale guvernării internetului și care poate să fie apărată cu 
tărie în cadrul forumurilor internaționale și al relațiilor bilaterale cu SUA. 

3. susține poziția Comisiei în favoarea modelului actual de administrare al ICANN, în cadrul 
căruia sectorul privat are un rol conducător; Susținerea trebuie să fie condiționată de 
luarea unor măsuri pentru a remedia aspectele criticate legate de componența și funcțiile 
ICANN. 

4. În ce privește ICANN: 

(a) control și responsabilitate: adoptarea „Asumării de angajamente” între ICANN și guvernul 
SUA în noiembrie 2009 reprezintă un pas înainte către două principii fundamentale pentru 
UE: internaționalizarea și recunoașterea „interesul public” al internetului. Noul acord 
introduce „grupuri de analiză” care să acționeze ca un mecanism de control asupra 
aspectelor fundamentale ale gestionării rețelei, precum transparența și responsabilitatea, 
stabilitatea rețelei și securitatea, concurența și protecția consumatorilor. Cu toate că 
acordul este ambițios și promițător, rămâne de văzut cum va fi implementat. Instituțiile 
UE trebuie să joace un rol activ în implementarea și întocmirea noului acord, 
monitorizarea componenței grupurilor de analiză pentru a asigura că membrii acesteia sunt 
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independenți și că provin din părți diferite ale lumii și că nu există niciun fel de conflicte 
de interese. Acest lucru este fundamental pentru ca noul organism să fie văzut drept 
legitim, independent și obiectiv de către comunitatea internațională. Locul UE în cadrul 
grupului de analiză, de preferat un loc pentru Comisie, trebuie, de asemenea, hotărât. În 
mod similar, Comitetul de consultanță în domeniul guvernării (GAC) trebuie să dețină un 
număr de locuri suficient în cadrul grupurilor. În privința recomandărilor făcute de grupul 
de analiză, acestea trebuie să fie implementare de Consiliul de administrație al ICANN și 
dacă acesta din urmă nu procedează astfel, trebuie să își motiveze decizia. Trebuie să se 
prevadă un mecanism de apel, care ar putea fi arbitrajul internațional, în aceste cazuri: 

(b) Participarea democratică la activitățile ICANN: toate părțile interesate de lumea 
internetului (guverne, asociații, firme, utilizatori etc.) trebuie să fie reprezentați în 
ICANN. GAC este deosebit de important întrucât prin el pot controla guvernele adoptarea 
normelor de funcționare internă a ICANN. Prin urmare, trebuie stabilită componența 
acestui comitet, dar aceasta este o chestiune controversată deoarece participarea țărilor 
nedemocratice ale căror valori diferă mult de cele europene poate antrena un risc legat de 
protecția „acquis-ului comunitar”. În mod similar, trebuie să se aibă în vedere procesul 
decizional al GAC, natura pur consultativă a recomandărilor sale și mecanismele de 
rezolvare a conflictelor în caz de dezacord între GAC și Consiliul de administrație. 

În final, conducerea superioară a ICANN reprezintă o paletă de naționalități și situația 
trebuie să rămână la fel. 

(c) Finanțarea Cea mai mare parte a fondurilor ICANN provin în prezent din contribuții SUA, 
plus taxele de înregistrare a numelor de domeniu și gTLD. Deschiderea față de finanțarea 
din alte surse ar fi preferabilă pentru a diversifica sursele și a împiedica pozițiile 
dominante nedorite.

5. Forumul de guvernare a internetului (FGI) s-a dovedit un succes. Natura lui deschisă, 
înaltul nivel de participare din partea diferitelor sectoare implicate, înmulțirea „familiei” 
de guvernare (Eurodig, forumuri naționale, forumuri regionale) constituie un model unic 
(chestiunile sunt dezbătute și discutate fără nicio restricție) care este relevant și foarte 
potrivit pentru un nou mediu precum internetul. Parlamentul se pronunță hotărât în 
favoarea continuării sale.

În următoarele domenii se impun îmbunătățiri: 

– participarea țărilor în curs de dezvoltare și finanțarea participării acestora;

– vizibilitatea în media;

– derularea reuniunilor anuale ale FGI (reducerea numărului de reuniuni organizate 
simultan), instituirea unei platforme stabile pentru a facilita participarea globală și 
mai mult accent pe multilingvism;

– coordonarea cu forumurile naționale și regionale, care constituie deja o familie 
pentru discuțiile privind guvernarea internetului; 

– intensificarea cooperării dintre PE și parlamentele naționale. 
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În ce privește reuniunea de la Vilnius de la finele anului 2010, Parlamentul trebuie să 
susțină munca Comisiei și a președințiilor spaniolă și belgiană.

6. Având în vedere că problemele legate de internet la nivel mondial vor continua să apară în 
următorii ani, este important ca instituțiile UE să continue să lucreze – așa cum o fac deja 
pe mai multe fronturi – asupra aspectelor care pot afecta valorile Europei și drepturile 
fundamentale pentru a asigura acceptarea acestora în cadrul administrării internetului la 
nivel mondial. De aceea, progresele trebuie să înregistreze în continuare progrese în 
următoarele chestiuni: 

– garantarea accesului pluralist și nediscriminatoriu la internet;

– apărarea poziției europene privind neutralitatea internetului;

– aspecte legate de securitatea în fața amenințărilor sau atacurilor;

– apărarea dreptului cetățenilor la spațiu privat și rezolvarea chestiunilor legate de 
jurisdicție și legislația aplicabilă pentru a decide în cazul unor audieri (având în 
vedere că acordul Roma II exclude în mod explicit conflictele necontractuale 
asociate dreptului la spațiu privat);

– protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și garanții legate de accesul la 
cultura utilizatorilor;

– garantarea liberei concurențe;

– combaterea infracțiunilor și, în mod specific, protejarea drepturilor minorilor.

În acest punct, trebuie sprijinită inițiativa președinției spaniole de a elabora o Cartă 
europeană a drepturilor utilizatorilor de internet, precum și propunerea sa de a recunoaște 
accesul la internet ca a cincea libertate fundamentală a UE. 

7. Întorcându-ne la organizarea internă a UE și la funcționarea internă a acesteia, instituțiile 
UE trebuie să facă progrese în privința coordonării relațiilor cu ICANN, acestea nefiind 
întotdeauna raționale. Trebuie să se depună efortul de a clarifica rolurile Consiliului și 
Comisiei și, firește, rolul care va fi conferit Parlamentului. Același lucru poate fi spus și 
despre relațiile care trebuie stabilite între instituțiile UE și statele membre atât în privința 
GAC, cât și în cadrul Grupului de experți la nivel înalt al UE privind guvernarea 
internetului. 

8. În sfârșit, ar trebui evidențiat faptul că guvernarea internetului prezintă o altă oportunitate 
pentru UE de a-și afirma prezența pe scena internațională, apărându-și într-un singur glas 
viziunea și valorile.


