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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az internet szabályozása jelentős közpolitikai következményekkel bír, tekintettel 
arra, ahogyan az internet átalakította több millió európai polgár életét és 
munkakörülményeit,

B. mivel az internet kulcsfontosságú erőforrássá vált, és az internetszolgáltatásban 
bekövetkező bárminemű súlyos zavar jelentős hatással lehet a társadalomra és a 
gazdaságra,

C. mivel az internet szabályozásában mostanáig a magánszektor töltött be domináns, pozitív 
irányító szerepet; mivel ugyanakkor az állami szervezetek szerepét is erősíteni kell egy 
átfogó stratégia meghatározásakor,

1. támogatja a magánszektor vezető szerepét az internet fejlesztésében, és hangsúlyozza, 
hogy a kormányok ne vegyenek részt az internet mindennapi működésére vonatkozó 
határozatokban;

2. hangsúlyozza ugyanakkor a kormányok fontos szerepét és felelősségét a hatékony 
közérdekű politikák kialakításában és alkalmazásában, valamint a társadalmi közérdek 
védelmében;

3. hangsúlyozza az internet közszolgálati jelentőségét; megerősíti, hogy szükség van a 
szabad hozzáférés biztosítására és a digitális szakadék minden formájának felszámolására; 
elismeri, hogy az internet nyílt és átjárható felépítése nagymértékben a mérnökök és a 
tudósok, nem a pedig a politikusok és a bürokraták szabályozási döntéseinek eredménye;

4. elismeri, hogy az ICANN1 sikeresen gondoskodott a tartománynév-rendszer stabilitásáról;

5. úgy véli, hogy a Bizottságnak törekednie kell az ICANN nagyobb mértékű, nemcsak az 
Egyesült Államok kormánya, hanem a globális internetes közösség általi átláthatóságának 
és elszámoltathatóságának biztosítására is;

6. felhívja az ICANN elszámoltathatóságáról folytatott vitákban érintett valamennyi felet 
annak biztosítására, hogy a változtatások semmiképpen ne sodorják veszélybe a Bizottság 
által az internet szabályozására vonatkozóan meghatározott kulcsfontosságú elveket2, 
nevezetesen azon államok részvételének tekintetében, amelyek nem tartják tiszteletben az 
említett elveket;

7. üdvözli azokat a közelmúltbeli fejleményeket, amelyek lehetővé teszik a latin betűs 
írásmódtól eltérő karakterek tartománynevekben való használatát, fontos lépésként a 

                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Bejegyzett nevek és címek internetszervezete)
2 COM(2009) 277, 5. o.
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globálisan befogadó és többnyelvű internet felé;

8. hangsúlyozza, hogy az internetszabályozási alapelveknek figyelembe kell venniük a 
szerzői jogok és más alapvető jogok – mint például a szólásszabadsághoz, az 
adatvédelemhez, a magánélet védelméhez való jog – védelme iránti igényt is, valamint a 
diszkrimináció, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelmet; hangsúlyozza, hogy 
az európai uniós jognak biztosítania kell a szerzői jogok, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok védelmét;

9. helyteleníti, hogy az internetes közösségi hálózatok növekvő használatát egyelőre nem 
kísérik olyan szabályok, amelyek lehetővé tennék a felhasználók számára az interneten 
megadott személyes adataik kezelését;

10. hangsúlyozza, hogy a közösségi hálózatok sikere az internet technikai (tárolási és 
adatkezelési) képességeivel összefüggésben felveti az adatok megőrzésének és az 
archivált adatok felhasználásának problémáját; ezzel kapcsolatban sajnálatosnak tartja, 
hogy az interneten jelenleg nem létezik a „feledés joga” (a személyes adatok tárolásának 
megszüntetésére vonatkozó jog).
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