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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че управлението на интернет има важни последствия за 
публичната политика предвид начина, по който интернет преобрази живота и 
работната среда на милиони европейци,

Б. като има предвид, че интернет се превърна в жизненоважен ресурс и всеки сериозен 
срив на тази услуга може да има тежки последици за обществото и икономиката,

В. като има предвид, че до момента частният сектор имаше доминираща и 
положителна ръководна роля във връзка с управлението на интернет; като има 
предвид обаче, че при определянето на глобалната стратегия следва да се засили 
ролята на публичните органи,

1. подкрепя водещата роля на частния сектор в развитието на интернет и подчертава, 
че правителствата не трябва да участват в решенията относно ежедневното 
функциониране на интернет;

2. подчертава обаче важната роля и отговорностите на правителствата по отношение 
на създаването и провеждането на ефикасни политики от общ интерес, както и на 
защитата на публичния интерес;

3. подчертава значението на интернет като обществена услуга; отново потвърждава 
необходимостта да се гарантира свободният достъп и да се преодолее всяка проява 
на явлението „цифрово разделение“; признава, че отворената и оперативно 
съвместима структура на интернет е до голяма степен резултат от управленски 
решения, взети от инженери и учени, а не от политици и бюрократи;

4. признава, че ICANN1 успя да гарантира стабилността на системата за имена на 
домейни;

5. счита, че Комисията следва да се стреми да гарантира повишена прозрачност и 
отчетност на ICANN не само по отношение на правителството на САЩ, но и по 
отношение на световната интернет общност;

6. призовава всички страни, участващи в разискванията относно отчетността на 
ICANN, да гарантират, че промените по никакъв начин не излагат на риск 
ключовите принципи за управление на интернет, определени от Комисията2, 
особено по отношение на участието на държави, които не спазват тези принципи;

                                               
1 Интернет корпорация за присвоени имена и адреси.
2 COM(2009) 277, стр. 5.
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7. приветства последните развития, които позволиха използването на букви от други 
азбуки освен латиницата в имената на домейни, като важна стъпка към отворен към 
света и многоезичен интернет;

8. подчертава, че принципите за управление на интернет следва да вземат предвид 
необходимостта от защита както на авторското право, така и на други основни 
права като свободата на словото, защитата на личните данните, правото на 
неприкосновеност на личния живот, както и борбата срещу дискриминацията, 
расизма и ксенофобията; подчертава, че е необходимо правото на ЕС да осигури 
защитата на авторското право, правата на човека и основните свободи;

9. изразява съжаление относно факта, че нарастващото използване на интернет 
мрежите все още не се съпътства от правила, които позволяват на потребителите да 
администрират личните данни, които предоставят на тези мрежи;

10. подчертава, че успехът на социалните мрежи, заедно с техническия капацитет на 
интернет (памет и обработка на информация), поражда проблеми във връзка със 
съхраняването на данните и използването на архивираните данни; в това отношение 
изразява съжаление относно факта, че понастоящем в интернет не съществува 
„право на забрава“.
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