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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących 
zaleceń:

A. mając na uwadze, że zarządzanie Internetem niesie za sobą ważne skutki w zakresie 
polityki publicznej, ze względu na sposób, w jaki Internet zmienił życie i środowisko 
pracownicze milionów Europejczyków,

B. mając na uwadze, że Internet stał się zasobem o krytycznym znaczeniu, a każde poważne 
zakłócenie jego funkcjonowania może mieć katastrofalne skutki dla społeczeństwa 
i gospodarki,

C. mając na uwadze, że w związku z zarządzaniem Internetem sektor prywatny odgrywał 
dotychczas najważniejszą i pozytywną rolę przewodnią; mając jednak na uwadze, że rolę 
organów publicznych należy zwiększyć podczas określania ogólnej strategii,

1. popiera wiodącą rolę sektora prywatnego w rozwoju Internetu oraz podkreśla, że rządy nie 
powinny uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania 
Internetu;

2. podkreśla jednak, że to rządy odgrywają ważną rolę i są odpowiedzialne za ustanowienie i 
prowadzenie skutecznej polityki w interesie ogółu oraz za obronę interesu publicznego;

3. podkreśla znaczenie Internetu jako usługi publicznej; potwierdza konieczność 
zapewnienia swobody dostępu i przezwyciężenia zjawiska przepaści cyfrowej; uznaje, że 
otwarta i interoperacyjna architektura Internetu w znacznym stopniu wynika z decyzji 
dotyczących zarządzania podejmowanych przez inżynierów i naukowców, 
a nie polityków i urzędników;

4. uznaje, że ICANN1 skutecznie zapewnia stabilność systemu nazw domen;

5. uważa, że Komisja powinna dążyć do zapewnienia większej przejrzystości 
i odpowiedzialności ICANN wobec światowej wspólnoty internetowej, a nie tylko rządu 
USA;

6. wzywa wszystkie strony uczestniczące w rozmowach dotyczących odpowiedzialności 
ICANN do takiego wprowadzania zmian, aby nie zagrażały one głównym zasadom 
zarządzania Internetem określonym przez Komisję2, zwłaszcza w odniesieniu 
do uczestnictwa krajów, które nie przestrzegają tych zasad;

7. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie postanowienia zezwalające na używanie w nazwach 

                                               
1     Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN).

2 COM(2009) 277, s. 5.
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domen niełacińskiego systemu pisma jako ważny krok w kierunku globalnej integracji 
oraz wielojęzyczności Internetu;

8. podkreśla, że zasady zarządzania Internetem powinny uwzględniać zarówno potrzebę 
ochrony praw autorskich i innych praw podstawowych (takich jak swoboda wypowiedzi, 
ochrona danych, prywatność), jak i zwalczanie dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii;
podkreśla, że konieczne jest, aby prawo UE zapewniało ochronę praw autorskich, praw 
człowieka i podstawowych wolności;

9. ubolewa nad tym, że wzrastającemu korzystaniu z sieci Internetu nie towarzyszą jeszcze 
przepisy pozwalające użytkownikom zarządzać danymi osobowymi, które im powierzają;

10. zwraca uwagę na fakt, że powodzenie sieci społecznych związane z możliwościami 
technicznymi Internetu (pamięć i przetwarzanie informacji) stanowi zwłaszcza problem w 
zakresie przechowywania danych oraz użytkowania tych archiwizowanych danych;
dlatego też ubolewa nad tym, że w chwili obecnej nie istnieje w Internecie „prawo do 
zapomnienia”.
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