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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, ako gestorský 
výbor, aby zapracoval tieto návrhy do svojho návrhu uznesenia:

A. keďže správa internetu má významný vplyv na verejnú politiku, vzhľadom na to, ako 
internet zmenil životy a pracovné prostredie miliónov Európanov,

B. keďže internet sa stal rozhodujúcim zdrojom a každé vážne narušenie jeho fungovania 
môže mať značný vplyv na spoločnosť a hospodárstvo,

C. keďže v súvislosti so správou internetu prevládala doteraz pozitívna riadiaca úloha 
súkromného sektora; keďže je ale pri vymedzení celkovej stratégie potrebné posilniť aj 
úlohu verejných orgánov; 

1. podporuje vedúcu úlohu súkromného sektora v rozvoji internetu a zdôrazňuje, že vlády by 
sa nemali zapájať do rozhodovania o každodennej prevádzke internetu;

2. zdôrazňuje však dôležitú úlohu a zodpovednosť vlád pri vytváraní a realizácii účinných 
politík všeobecného záujmu a pri ochrane verejného záujmu; 

3. zdôrazňuje význam internetu ako verejnej služby; opakovane potvrdzuje, že je potrebné 
zaručiť slobodný prístup k internetu a prekonať všetky javy týkajúce sa „digitálnej 
priepasti“; uznáva, že otvorená a interoperabilná štruktúra internetu je do značnej miery 
výsledkom rozhodnutí o správe, ktoré urobili inžinieri a vedci, a nie politici a úradníci;

4. uznáva, že Internetovej korporácii pre prideľovanie mien a čísel (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers, ICANN)1 sa podarilo zabezpečiť stabilitu systému 
doménových názvov;

5. domnieva sa, že Komisia by sa mala usilovať o zabezpečenie zvýšenej transparentnosti 
a zodpovednosti ICANN voči celosvetovému internetovému spoločenstvu, a nielen voči 
vláde USA;

6. vyzýva všetky strany zapojené do diskusií o prevzatí zodpovednosti ICANN, aby 
zabezpečili, že zmeny v žiadnom prípade neohrozia kľúčové zásady správy internetu, 
ktoré ustanovila Komisia2 , najmä pokiaľ ide o účasť štátov, ktoré tieto zásady 
nedodržiavajú;

7. víta nedávny vývoj, ktorý umožňuje používanie iného písma, ako je latinka, 
v doménových názvoch, čo je významný krok smerom ku globálne integračnému 
a viacjazyčnému internetu;

8. zdôrazňuje, že zásady správy internetu by mali zohľadňovať potrebu chrániť autorské 
                                               
1 Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel
2 KOM(2009) 277, strana 5
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práva a ostatné základné práva, ako sú sloboda prejavu, ochrana údajov a súkromia a boj 
proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii; zdôrazňuje, že je potrebné, aby právne predpisy 
EÚ zaisťovali ochranu autorských práv, ľudských práv a základných slobôd; 

9. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pri čoraz rozšírenejšom používaní 
internetových sietí ešte neexistujú pravidlá, ktoré by umožňovali, aby užívatelia mohli 
spravovať osobné údaje uvádzané na týchto sieťach; 

10. zdôrazňuje, že úspech sociálnych sietí v spojitosti s technickými kapacitami internetu 
(pamäť a spracovanie informácií) so sebou prináša najmä problémy spojené 
s uchovávaním údajov a využívaním archivovaných údajov; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým , že zatiaľ v rámci internetu neexistuje tzv. právo na zabudnutie. 
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