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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi interneto valdymas yra labai svarbi viešosios politikos sritis, atsižvelgiant į tai, 
kaip internetas pakeitė milijonų europiečių gyvenimą ir darbo sąlygas,

B. kadangi internetas tapo itin svarbiu ištekliumi ir bet koks rimtas jo paslaugų sutrikimas 
gali turėti milžiniškų padarinių visuomenei ir ekonomikai,

C. kadangi interneto valdymo srityje šiuo metu dominuoja ir teigiamai vadovauja privatus 
sektorius, tačiau formuojant bendrą strategiją būtina sustiprinti valstybinių institucijų 
vaidmenį,

1. pritaria tam, kad plėtojant internetą pagrindinis vaidmuo tenka privačiajam sektoriui ir 
pabrėžia, kad vyriausybė neturėtų kištis priimant sprendimus dėl kasdienio interneto 
veikimo;

2. tačiau pabrėžia, koks svarbus vyriausybių vaidmuo ir įsipareigojimai kuriant ir vykdant 
veiksmingas visuotinės svarbos politikos sritis ir ginant viešąjį interesą;

3. pabrėžia interneto, kaip viešosios paslaugos, svarbą; dar kartą pabrėžia laisvos prieigos 
svarbą ir būtinybę įveikti skaitmeninį atotrūkį; pripažįsta, kad atvira ir sąveiki interneto 
architektūra didele dalimi priklauso nuo inžinierių ir mokslininkų, o ne nuo politikų ir 
biurokratų, valdymo sprendimų;

4. pripažįsta, kad ICANN1 pavyko užtikrinti domeno vardų sistemos stabilumą;

5. mano, kad Komisija turėtų siekti užtikrinti didesnį ICANN skaidrumą ir atskaitomybę 
pasaulio interneto bendruomenei, ne tik JAV vyriausybei;

6. ragina visas suinteresuotąsias šalis, dalyvaujančias diskusijoje dėl ICANN atskaitomybės, 
užtikrinti, kad pokyčiai jokiu būdu nekeltų grėsmės pagrindiniams Komisijos nustatytiems 
interneto valdymo principams2, ypač valstybių, kurios tų principų nesilaiko, dalyvavimo 
atžvilgiu;

7. palankiai vertina pastaruoju metu įvykusius pokyčius, kurie suteikė galimybę domeno 
varduose vartoti ne tik lotyniškus rašmenis – tai svarbus žingsnis į priekį kuriant visuotinį 
daugiakalbį internetą;

8. pabrėžia, kad interneto valdymo principai turėtų būti grindžiami poreikiu apsaugoti 
autorių ir kitas pagrindines teises, kaip antai žodžio laisvė, duomenų apsauga, privatumas, 

                                               
1 Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacija (angl. Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers).
2 COM(2009) 277, 5 psl.
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ir kovoti su diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija;  pabrėžia, kad ES teisės aktai privalo 
užtikrinti autorių ir žmogaus teisių apsaugą bei pagrindinių laisvių apsaugą;

9. apgailestauja dėl to, kad nors interneto tinklai naudojami vis plačiau, dar nesukurta 
taisyklių, kurios vartotojams suteiktų galimybę tvarkyti asmeninius duomenis, kuriuos jie 
pateikia minėtuose tinkluose;

10. pabrėžia, kad socialinių tinklų sėkmė kartu su interneto techninėmis galimybėmis (dėl 
atminties ir informacijos apdorojimo) sukelia duomenų saugojimo ir archyvuotų duomenų 
panaudojimo problemas; apgailestauja dėl to, kad šiuo metu internete nėra galimybės 
atšaukti duomenis;
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