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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat internetgovernance, gelet op de manier waarop het internet de levens en 
werkomgeving van miljoenen Europese burgers heeft veranderd, ingrijpende implicaties 
heeft op het vlak van het overheidsbeleid,

B. overwegende dat het internet een zeer belangrijk hulpmiddel is geworden en dat elke ernstige 
onderbreking van de dienst enorme gevolgen kan hebben voor de samenleving en de 
economie,

C. overwegende dat bij internetgovernance tot dusver een positieve inbreng van de private 
sector de overhand heeft gehad, maar dat ook de overheid bij de uitwerking van een 
overkoepelende strategie een sterkere rol moet gaan spelen,

1. steunt de toonaangevende rol van de private sector in de ontwikkeling van het internet en 
benadrukt dat regeringen zich niet moeten bemoeien met de besluitvorming ten aanzien van 
de dagelijkse werking van het internet;

2. beklemtoont evenwel dat voor de regeringen een belangrijke rol is weggelegd en dat zij 
verantwoordelijkheid dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van doeltreffend beleid in 
het algemeen belang;

3. onderstreept het belang van internet als collectief goed en wijst erop dat de vrije 
toegankelijkheid gewaarborgd moet zijn en dat elke vorm van "digital divide" voorkomen 
moet worden; erkent dat de open en interoperabele architectuur van het internet grotendeels 
het resultaat is van de besluiten over governance van technici en wetenschappers, en niet 
zozeer van politici en ambtenaren;

4. erkent dat ICANN1 erin geslaagd is de stabiliteit van het domeinnaamsysteem te garanderen;

5. is van oordeel dat de Commissie ernaar moet streven te zorgen voor meer transparantie en 
verantwoordingsplicht van ICANN ten opzichte van de mondiale internetgemeenschap en 
niet alleen de Amerikaanse regering;

6. roept alle partijen die betrokken zijn bij de discussie over de verantwoordingsplicht van 
ICANN ertoe op ervoor te zorgen dat veranderingen geenszins de belangrijkste beginselen 
van internetgovernance, zoals door de Commissie uiteengezet2, in gevaar brengen, met name 
ten aanzien van de deelname van staten die deze beginselen niet respecteren;

7. verwelkomt de recente ontwikkelingen die het gebruik van niet-Latijns schrift in 
domeinnamen mogelijk maken, als een belangrijke stap op weg naar een wereldwijd en 
meertalig internet;

8. beklemtoont dat bij de formulering van de beginselen inzake internetgovernance zowel de 

                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
2 COM(2009)0277, blz. 5.
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bescherming van het auteursrecht in acht moet worden genomen als andere grondrechten, 
zoals de vrijheid van meningsuiting, gegevensbescherming en privacybescherming alsook 
bestrijding van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat; is van oordeel dat de EU-
wetgeving de bescherming van het auteursrecht, de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden moet garanderen;

9. betreurt dat het toenemend internetgebruik nog niet gepaard gaat met regels die de gebruikers 
de mogelijkheid geven zelf de persoonlijke gegevens die zij afgeven te beheren;

10. wijst erop dat het succes van de maatschappelijke netwerken in combinatie met de technische 
mogelijkheden van het internet (geheugencapaciteit en gegevensverwerking) heeft 
geresulteerd in het probleem van het bewaren van de gegevens en de exploitatie daarvan; 
betreurt in dit verband dat er voor het internet nog geen "recht op vergetelheid" bestaat.
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