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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at forvaltningen af internettet har omfattende konsekvenser for de 
grundlæggende retsprincipper i betragtning af, hvordan internettet har forandret millioner 
af europæiske borgeres liv og arbejdsmiljø,

B. der henviser til, at internettet er blevet et afgørende hjælpemiddel, og at alle alvorlige 
afbrydelser kan have stor effekt på samfundet og økonomien,

C. der henviser til, at det hidtil har været den private sektor, der har spillet rollen som primus 
motor i internetforvaltningen, men at man i forbindelse med fastlæggelsen af en global 
strategi også bør styrke de offentlige aktørers rolle, 

1. støtter den private sektors førende rolle i udviklingen af internettet og understreger, at 
regeringerne ikke bør være involveret i beslutninger om den daglige drift af internettet; 

2. påpeger dog myndighedernes betydning og ansvar for at fastlægge og håndhæve effektive
politikker af almen interesse og tilgodese samfundsmæssige hensyn;

3. understreger internettets betydning som offentligt gode; bekræfter behovet for at sikre fri 
adgang og overvinde alle former for it-kløfter; anerkender, at internettets åbne og 
interoperable opbygning i vidt omfang er et resultat af forvaltningsbeslutninger, som 
snarere er truffet af ingeniører og videnskabsfolk end politikere og bureaukrater;

4. anerkender, at det er lykkedes for ICANN1 at garantere stabiliteten af 
domænenavnesystemet;

5. mener, at Kommissionen bør stræbe efter at sikre det globale internetsamfund, og ikke 
kun den amerikanske regering, øget gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med 
ICANN;

6. opfordrer alle parter, der er involveret i drøftelserne om ICANN's ansvarlighed, til at 
sikre, at ændringer på ingen måde bringer de centrale internetforvaltningsprincipper, som 
fastsat af Kommissionen2, i fare, navnlig med hensyn til deltagelsen af stater, som ikke 
overholder disse principper;

7. glæder sig over den nylige udvikling, som giver mulighed for ikkelatinsk skrift i 
domænenavne som et vigtigt skridt hen imod et globalt omfattende og flersproget internet;

8. understreger, at internetforvaltningsprincipperne bør tage hensyn til ophavsretten og visse 
grundlæggende rettigheder såsom ytringsfriheden, beskyttelsen af data og privatlivets fred 
samt bekæmpelse af forskelsbehandling. racisme og fremmedhad; understreger behovet 
for, at EU-retten sikrer beskyttelsen af ophavsret og beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder;

                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
2 KOM(2009) 277, side 5.
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9. beklager, at den stigende brug af netværk på internet endnu ikke er blevet ledsaget af 
regler, der gør det muligt for brugerne at forvalte de persondata, de betror disse netværk;

10. påpeger, at de sociale netværks succes sammenholdt med internettets tekniske kapacitet 
(hukommelse og databehandling) bl.a. rejser spørgsmålet om disse arkiverede datas 
lagring og udnyttelse; beklager i denne forbindelse, at der endnu ikke eksisterer et "krav 
om sletning" på internettet.


