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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, introducerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează 
a fi adoptată:

A. întrucât guvernanța internetului are implicații importante în privința politicilor publice, 
ținând seama de modul în care internetul a transformat viețile și mediile de lucru ale 
milioane de europeni;

B. întrucât internetul a devenit o resursă esențială și orice perturbare gravă a serviciului poate 
avea efecte majore asupra societății și a economiei;

C. întrucât, în ce privește guvernanța internetului, sectorul privat a avut, până în prezent, un 
rol director preponderent și pozitiv; întrucât, cu toate acestea, este necesar ca la elaborarea 
unei strategii globale, rolul actorilor publici să fie consolidat,

1. sprijină rolul important al sectorului privat în dezvoltarea internetului și evidențiază faptul 
că guvernele nu ar trebui să fie implicate în deciziile privind funcționarea zilnică a 
internetului;

2. subliniază, cu toate acestea, rolul important și responsabilitățile guvernelor în elaborarea și 
urmărirea unor politici de interes general eficace și în apărarea interesului general al 
societății;

3. subliniază importanța internetului ca bun public; reafirmă necesitatea garantării libertății 
de acces și a depășirii unui eventual fenomen de decalaj digital; recunoaște că arhitectura 
deschisă și interfuncțională a internetului este în mare măsură rezultatul deciziilor de 
guvernanță luate de ingineri și oameni de știință și mai puțin de politicieni și birocrați;

4. recunoaște că ICANN1 a reușit să garanteze stabilitatea Sistemului Numelor de Domenii;

5. consideră că, în acest context, Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a asigura un 
grad mai ridicat de transparență și responsabilitate a ICANN față de comunitatea globală a 
internetului și nu doar față de guvernul Statelor Unite;

6. invită toate părțile implicate în discuțiile privind răspunderea ICANN să asigure faptul că 
schimbările nu vor periclita în niciun fel principiile de bază ale guvernanței internetului, 
astfel cum au fost stabilite de Comisie2, în special în ceea ce privește participarea statelor 
care nu respectă aceste principii;

7. salută recentele evoluții care permit utilizarea altor caractere decât cele latine în numele de 
domenii, ca un pas important către un internet pe deplin multilingv și inclusiv;

8. subliniază faptul că principiile de guvernanță a internetului ar trebui să ia în considerare 

                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
2 COM (2009) 277, p. 5.
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atât necesitatea protejării drepturilor de autor, cât și a altor drepturi fundamentale, precum
libertatea de exprimare, protecția datelor și a vieții private, combaterea discriminării 
incitării la rasism și xenofobiei; subliniază necesitatea ca legislația UE să asigure 
protejarea drepturilor de autor și protejarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale;

9. regretă că utilizarea crescândă a rețelelor de internet nu este însoțită încă de norme care să 
permită utilizatorilor să gestioneze datele personale pe care le introduc în aceste rețele;

10. subliniază faptul că succesul rețelelor sociale, împreună cu capacitățile tehnice ale 
internetului în materie de memorie și prelucrare a datelor, ridică, în special, problema 
păstrării și utilizării datelor stocate; regretă, în această privință, faptul că în prezent nu 
există, pe internet, „dreptul de a uita”.
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