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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου έχει σημαντικές συνέπειες σε 
επίπεδο πολιτικής, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή 
και το εργασιακό περιβάλλον εκατομμυρίων ευρωπαίων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε καθοριστικής σημασίας πόρο και 
ότι οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του μπορεί να έχει σημαντικές 
συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου έχει παρατηρηθεί πως ο 
ιδιωτικός τομέας έχει διαδραματίσει ως τώρα θετικό ηγετικό ρόλο· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των δημόσιων φορέων στη χάραξη της γενικής 
στρατηγικής,

1. στηρίζει τον ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη του Διαδικτύου και 
υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αποφάσεις οι οποίες 
αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Διαδικτύου·

2. υπογραμμίζει εντούτοις το σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες των κυβερνήσεων όσον αφορά 
τη χάραξη και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών και την προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος·

3. υπογραμμίζει τη σημασία του Διαδικτύου ως δημόσιας υπηρεσίας· εμμένει στην ανάγκη να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό και να αντιμετωπιστούν όλα τα φαινόμενα 
ψηφιακού χάσματος·· αναγνωρίζει ότι η ανοιχτή και διαλειτουργική αρχιτεκτονική του 
Διαδικτύου είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των αποφάσεων διακυβέρνησης που 
έλαβαν μηχανικοί και επιστήμονες και όχι πολιτικοί και γραφειοκράτες·

4. αναγνωρίζει την επιτυχία του ICANN1 όσον αφορά την εγγύηση της σταθερότητας του 
συστήματος ονομάτων τομέα·

5. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αγωνιστεί ώστε να διασφαλίσει την αύξηση της 
διαφάνειας και τη λογοδοσία του ICANN στην παγκόσμια κοινότητα του Διαδικτύου και 
όχι μόνον στην κυβέρνηση των ΗΠΑ·

6. καλεί όλους τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις σχετικά με τη λογοδοσία του ICANN να 
διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές δεν θα θέτουν με κανέναν τρόπο σε κίνδυνο τις βασικές 
αρχές διακυβέρνησης του Διαδικτύου όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή2, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή κρατών που δεν τις τηρούν·

                                               
1 Σώμα του Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers)
2 COM (2009) 277, σ. 5.
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7. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες εξελίξεις που επιτρέπουν τη χρήση μη 
λατινικών χαρακτήρων σε ονόματα τομέα, ως σημαντικό βήμα προς ένα πολύγλωσσο 
Διαδίκτυο χωρίς αποκλεισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο·

8. υπογραμμίζει ότι στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 
τόσο η ανάγκη προστασίας του κοπιράιτ και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η 
ελευθερία της έκφρασης, η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα, όσο και η 
καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, η ενωσιακή νομοθεσία να διασφαλίζει την προστασία του κοπιράιτ, των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

9.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρησιμοποίηση του 
Διαδικτύου δεν συνοδεύεται ακόμη από κανόνες που να επιτρέπουν στους χρήστες τη 
διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στα δίκτυα αυτά·

10. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των κοινωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τις τεχνικές 
δυνατότητες του Διαδικτύου όσον αφορά τη διατήρηση και την επεξεργασία των 
πληροφοριών θέτει το πρόβλημα της αρχειοθέτησης των δεδομένων και της 
εκμετάλλευσης των αρχειοθετημένων δεδομένων· εκφράζει την λύπη του εν προκειμένω 
διότι δεν υφίσταται επί του παρόντος «δικαίωμα στη λήθη» στο Διαδίκτυο.
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