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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker upravljanje interneta pomembno vpliva na javno politiko zaradi načina, kako internet 
spreminja življenja in delovna okolja milijonov Evropejcev,

B. ker je internet postal pomemben vir in ima kakršna koli resna motnja v delovanju storitve 
lahko velike učinke na družbo in gospodarstvo,

C. ker je imel do sedaj v povezavi z upravljanjem interneta zasebni sektor prevladujočo in 
pozitivno vodilno vlogo, je pa treba pri opredelitvi globalne strategije okrepiti vlogo 
javnih organizacij,

1. podpira vodilno vlogo zasebnega sektorja pri razvoju interneta in poudarja, da vlade ne bi 
smele sodelovati pri odločitvah glede vsakodnevnega delovanja interneta;

2. pri tem poudarja pomembno vlogo vlad in njihovo odgovornost pri oblikovanju in 
izvajanju učinkovite politike splošnega interesa in zaščiti javnega interesa;

3. poudarja pomen interneta kot javne storitve; ponovno potrjuje potrebo po zagotavljanju 
prostega dostopa in premagovanju vseh pojavov digitalnega razkoraka; priznava, da je 
odprta in interoperabilna arhitektura interneta predvsem rezultat upravljavskih odločitev 
inženirjev in znanstvenikov in ne toliko politikov in uradnikov;

4. priznava, da je ICANN1 uspelo zagotoviti trdnost sistema domenskih imen;

5. meni, da bi si morala Komisija prizadevati za zagotovitev večje preglednosti in 
odgovornosti ICANN do svetovne internetne skupnosti in ne samo do vlade Združenih 
držav;

6. poziva vse strani, ki so vključene v razprave o odgovornosti ICANN, da zagotovijo, da 
spremembe nikakor ne ogrozijo ključnih načel upravljanja interneta, kakor jih je določila 
Komisija2, predvsem v zvezi z udeležbo držav, ki teh načel ne spoštujejo;

7. pozdravlja najnovejše dosežke, ki omogočajo uporabo nelatinične pisave pri domenskih 
imenih kot pomemben korak k svetovnemu vključevalnemu in večjezičnemu internetu;

8. poudarja, da bi morala načela upravljanja interneta upoštevati potrebo po zaščiti avtorskih 
pravic in drugih temeljnih pravic, kot so svoboda govora, varstvo podatkov, zasebnost in 
boj proti diskriminaciji, rasizmu in ksenofobiji; poudarja, da mora pravo EU zagotoviti 
varstvo avtorskih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin;

                                               
1 Internetna korporacija za dodeljevanje imen in številk
2 KOM (2009) 277, p. 5.
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9. obžaluje, da naraščajoče uporabe internetnih omrežij še ne spremljajo pravila, ki bi 
uporabnikom omogočala upravljanje osebnih podatkov, ki so jih zaupali tem omrežjem;

10. poudarja, da so zaradi uspešnosti socialnih mrež, ki je povezana s tehničnimi 
zmogljivostmi interneta (spomin in obdelava podatkov), nastale težave zlasti s hrambo 
podatkov in uporabo arhiviranih podatkov; v zvezi s tem obžaluje, da na internetu še ni 
mogoče uveljavljati „pravice do pozabe“.
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