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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā interneta pārvaldībai ir būtiska nozīme sabiedriskajā politikā, jo internets ir 
pārveidojis dzīves un darba vidi miljoniem Eiropas iedzīvotāju;

B. tā kā internets ir kļuvis par kritiski svarīgu resursu, un jelkādam nopietnam pakalpojuma 
pārrāvumam var būt katastrofāla ietekme uz sabiedrību un ekonomiku;

C. tā kā saistībā ar interneta pārvaldību līdz šim ir dominējusi privātā sektora pozitīva vadošā 
loma, bet, tā kā, definējot visaptverošu stratēģiju, ir jāstiprina arī publisko dalībnieku 
loma;

1. atbalsta privātā sektora vadošo nozīmi interneta attīstībā un uzsver, ka valdībām 
nevajadzētu būt iesaistītām lēmumu pieņemšanā par interneta ikdienas darbu;

2. uzsver tomēr valdību svarīgo lomu un atbildību vispārējas nozīmes efektīvas politikas 
jomu izveidē un pārraudzībā, kā arī publisko interešu aizsardzībā;

3. uzsver interneta kā sabiedriska labuma nozīmi; atkārtoti apliecina nepieciešamību 
nodrošināt piekļuves brīvību un pārvarēt visu veidu digitālās plaisas; atzīst, ka atklāta un 
sadarbspējīga interneta arhitektūra lielā mērā ir drīzāk inženieru un zinātnieku, nevis 
politiķu un ierēdņu pieņemto pārvaldības lēmumu rezultāts;

4. atzīst, ka ICANN1 ir izdevies nodrošināt domēna nosaukumu sistēmas stabilitāti;

5. uzskata, ka Komisijai būtu jācenšas palielināt ICANN pārredzamība un pārskatatbildība 
nevis tikai attiecībās ar ASV valdību, bet ar globālo interneta kopienu;

6. aicina visas diskusijās par ICANN pārskatatbildību iesaistītās puses nodrošināt, lai 
izmaiņas nekādā ziņā neapdraudētu Komisijas noteiktos galvenos interneta pārvaldības 
instrumentus2, īpaši attiecībā uz to valstu līdzdalību, kuras neievēro šos principus;

7. atbalsta nesen veiktos pasākumus, atļaujot domēnu nosaukumos izmantot citus rakstības 
veidus, ne tikai latīņu, kā būtisku soli ceļā uz pasaules mēroga iekļaujošu un daudzvalodu 
internetu;

8. uzsver, ka interneta pārvaldības principos ir jāņem vērā nepieciešamība aizsargāt 
autortiesības un citas tādas pamattiesības kā vārda brīvība, datu aizsardzības tiesības, 
privātums un diskriminācijas, rasisma un ksenofobijas apkarošana; uzsver, ka ES tiesībās 
ir jānodrošina autortiesību, cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzība;

9. pauž nožēlu par to, ka aizvien pieaugošā interneta tīklu izmantošana vēl neiet kopsolī ar 
noteikumiem, kas dotu iespēju lietotājiem pārvaldīt tos personas datus, kurus viņi ir 

                                               
1 Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācija
2 COM(2009)277, 5. lpp.
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ievietojuši šajos tīklos;

10. uzsver, ka sociālo tīklu panākumi kopā ar interneta tehniskajām iespējām (atmiņa un 
informācijas apstrāde) rada datu saglabāšanas un šo arhivēto datu izmantošanas problēmu; 
tāpēc pauž nožēlu par to, ka pagaidām internetā nepastāv „tiesības aizmirst”;
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