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Pozměňovací návrh 1
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že přístup k internetu je 
základním právem, které jednak závisí a na 
druhé straně i zaručuje fungování řady 
jiných základních práv; zdůrazňuje, že 
orgány a zúčastněné strany na všech 
úrovních proto mají obecnou povinnost 
napomáhat zajišťování toho, aby všichni 
mohli vykonávat své právo na účast 
v rámci informační společnosti 
a zároveň bojovat proti dvěma problémům 
elektronického věku – internetové 
negramotnosti a vyloučení z demokratické 
účasti;

1. připomíná, že přístup k internetu je 
základním právem, které jednak závisí a na 
druhé straně i zaručuje fungování řady 
jiných základních práv; znovu připomíná, 
že je nutné najít rovnováhu mezi dvěma 
rozdílnými zájmy, svobodou internetu na 
jedné straně a ochranou uživatelských 
práv a soukromí uživatelů na straně 
druhé ; zdůrazňuje, že orgány a zúčastněné 
strany na všech úrovních proto mají 
obecnou povinnost napomáhat zajišťování 
toho, aby všichni mohli vykonávat své 
právo na účast v rámci informační 
společnosti se zvláštním důrazem na starší 
uživatele, kteří se potýkají s většími 
problémy při seznamování s novými 
technologiemi, a zároveň bojovat proti 
dvěma problémům elektronického věku –
internetové negramotnosti a vyloučení 
z demokratické účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Stavros Lambrinidis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že přístup k internetu je 
základním právem, které jednak závisí a na 
druhé straně i zaručuje fungování řady 
jiných základních práv; zdůrazňuje, že 
orgány a zúčastněné strany na všech 
úrovních proto mají obecnou povinnost 
napomáhat zajišťování toho, aby všichni 

1. připomíná, že přístup k internetu je 
základním právem, které jednak závisí a na 
druhé straně i zaručuje fungování řady 
jiných základních práv, zejména
respektování soukromého života, ochrany 
údajů, svobody projevu slova 
a sdružování, svobody tisku, politického 
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mohli vykonávat své právo na účast 
v rámci informační společnosti 
a zároveň bojovat proti dvěma problémům 
elektronického věku – internetové 
negramotnosti a vyloučení z demokratické 
účasti;

vyjádření a účasti, nediskriminace, 
vzdělání a kulturní a jazykové odlišnosti;
zdůrazňuje, že orgány a zúčastněné strany 
na všech úrovních proto mají obecnou 
povinnost napomáhat zajišťování toho, aby 
všichni mohli vykonávat své právo na 
účast v rámci informační společnosti 
a zároveň bojovat proti dvěma problémům 
elektronického věku – internetové 
negramotnosti a vyloučení z demokratické 
účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že přístup k internetu je 
základním právem, které jednak závisí
a na druhé straně i zaručuje fungování řady 
jiných základních práv; zdůrazňuje, že 
orgány a zúčastněné strany na všech 
úrovních proto mají obecnou povinnost 
napomáhat zajišťování toho, aby všichni 
mohli vykonávat své právo na účast 
v rámci informační společnosti 
a zároveň bojovat proti dvěma problémům 
elektronického věku – internetové 
negramotnosti a vyloučení z demokratické 
účasti;

1. připomíná, že přístup k internetu je 
základní potřebou, která jednak závisí a na 
druhé straně i zaručuje fungování řady 
jiných základních práv; zdůrazňuje, že 
orgány a zúčastněné strany na všech 
úrovních proto mají obecnou povinnost 
napomáhat zajišťování toho, aby se všichni 
mohli účastnit informační společnosti 
a zároveň bojovat proti dvěma problémům 
elektronického věku – internetové 
negramotnosti a vyloučení z demokratické 
účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje zejména nutnost posílit 
rozvoj přístupů „zezdola nahoru“ a „e-
demokracie“ a zároveň zajistit ustanovení 
důležitých bezpečnostních opatření 
zaměřených proti novým formám dohledu, 
kontroly a cenzury ze strany veřejných či 
soukromých aktérů, tak aby svobodný 
přístup k internetu a ochrana soukromí 
byly realitou a nikoli pouze iluzí;

2. zdůrazňuje zejména nutnost posílit 
rozvoj přístupů „zezdola nahoru“ a „e-
demokracie“ a zároveň zajistit ustanovení 
důležitých bezpečnostních opatření 
zaměřených proti novým formám dohledu, 
kontroly a cenzury ze strany veřejných či 
soukromých aktérů, tak aby svobodný 
internet a ochrana soukromí byly realitou 
a nikoli pouze iluzí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá veřejnost a soukromé systémy 
ke společnému jednání na základě 
trvalého zájmu chránit nejzranitelnější 
osoby, především děti a mladistvé, pomocí 
nepřetržitého sledování stránek, které 
mohou mít specifický subjektivní dopad 
(pornografické stránky, hazardní hry 
poskytované na internetu, atd.); 

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Stavros Lambrinidis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podporuje propagaci zásady „soukromí 
coby aspekt návrhu“, podle níž by měly být 

3. podporuje propagaci zásady „soukromí 
coby aspekt návrhu“, podle níž by měly být 
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co možná nejdříve zavedeny požadavky na 
ochranu soukromí a údajů v souvislosti 
s novým technickým rozvojem, jež by 
zajišťovaly uživatelsky příjemné prostředí 
pro občany; podporuje začlenění 
základních zásad „internetové listiny práv“ 
do procesu výzkumu a rozvoje v rámci 
dalších kroků v oblasti řízení internetu;

co možná nejdříve zavedeny požadavky na 
ochranu soukromí a údajů v souvislosti 
s novým technickým rozvojem, jež by 
zajišťovaly uživatelsky příjemné prostředí 
pro občany; podporuje začlenění 
základních zásad „internetové listiny práv“ 
do procesu výzkumu a rozvoje v rámci 
dalších kroků v oblasti řízení internetu; v 
tomto ohledu požaduje doplňující 
informace týkající iniciativy španělského 
předsednictví na podporu „kodexu 
digitálních práv elektronických 
komunikací a on-line služeb“

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat 
a rozvíjet ucelenou strategii zaměřenou na 
boj proti počítačové kriminalitě se 
zvláštním důrazem na právní pravomoc 
v oblasti přeshraniční počítačové 
kriminality týkající se „cloud computing“ 
(poskytování jednotlivých programů přes 
internet za úhradu); 

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat 
a rozvíjet ucelenou strategii zaměřenou na
boj proti počítačové kriminalitě a zvláštní 
důraz klást na jurisdikci v případě 
přeshraniční počítačové kriminality týkající 
se technologie „cloud computing“ 
(poskytování aplikací a dat přes internet); 
především s ohledem na bezpečnost 
a ochranu on-line údajů, jakož i využití 
těchto údajů poskytovateli technologie 
„cloud computing“;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat 
a rozvíjet ucelenou strategii zaměřenou na 
boj proti počítačové kriminalitě se 
zvláštním důrazem na právní pravomoc
v oblasti přeshraniční počítačové 
kriminality týkající se „cloud computing“ 
(poskytování jednotlivých programů přes 
internet za úhradu); 

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat 
a rozvíjet ucelenou strategii zaměřenou na 
boj proti počítačové kriminalitě, a brát 
přitom v úvahu i nutnost maximální 
ochrany dětí a mladistvých, kteří jsou 
neustále vystaveni nástrahám 
inernetového světa, a zvláštní důraz klást 
na jurisdikci v oblasti přeshraniční 
počítačové kriminality týkající se 
technologie „cloud computing“ 
(poskytování aplikací a dat přes internet); 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat 
a rozvíjet ucelenou strategii zaměřenou na
boj proti počítačové kriminalitě se 
zvláštním důrazem na právní pravomoc
v oblasti přeshraniční počítačové 
kriminality týkající se „cloud computing“ 
(poskytování jednotlivých programů přes 
internet za úhradu);

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat 
a rozvíjet ucelenou strategii pro posílení 
počítačové bezpečnosti a boj se všemi 
druhy počítačové kriminality a klást 
zvláštní důraz na jurisdikci v oblasti 
přeshraniční počítačové kriminality týkající 
se technologie „cloud computing“ 
(poskytování aplikací a dat přes internet);

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alexander Alvaro

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)



PE442.812v01-00 8/9 AM\817373CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Znovu připomíná, že pokud jde o boj 
s počítačovou kriminalitou a dětskou 
pornografií, měl by být nedovolený obsah, 
namísto blokování webových stránek, 
smazán přímo ze zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Stavros Lambrinidis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že je třeba zabývat se 
otázkami transparentnosti a odpovědnosti 
Internetového sdružení pro přidělování 
jmen a čísel (ICANN), a zejména jeho 
reformou a mnohostrannou odpovědností; 

5. je toho názoru, že je třeba zabývat se 
otázkami transparentnosti a odpovědnosti 
Internetového sdružení pro přidělování 
jmen a čísel (ICANN), a zejména jeho 
reformou a mnohostrannou odpovědností; 
domnívá se, že by transparentnost, 
respektování soukromí, neutralita sítí 
a prostředí důvěry mezi subjekty na 
internetu měly být považovány za prvky 
nezbytné pro vybudování udržitelné 
bezpečné vize pro internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam založení evropského 
fóra o dozoru nad internetem (IGF) za 
účasti všech příslušných aktérů EU, které 

6. zdůrazňuje význam založení evropského 
fóra o dozoru nad internetem (IGF) za 
účasti všech příslušných aktérů EU, které 
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by vyhodnotilo zkušenosti získané v rámci 
vnitrostátních fór, sloužilo jako regionální 
pól a účinněji prosazovalo evropské 
otázky, názory a obavy na nadcházejících 
mezinárodních fórech o dozoru nad 
internetem;

by vyhodnotilo zkušenosti získané v rámci 
vnitrostátních fór, sloužilo jako regionální 
pól a účinněji prosazovalo evropské 
otázky, názory a obavy na nadcházejících 
mezinárodních fórech o dozoru nad 
internetem tak, aby EU mohla při 
jednáních vystupovat jednotně;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. znovu opakuje svůj názor, že pro 
zajištění inkluzivního a uceleného přístupu 
v této oblasti je zásadní přístup 
zohledňující zájmy všech zúčastněných 
stran v oblasti řízení internetu.

7. vítá rozdílnost účastníků na fórech 
o dozoru nad internetem (IGF), jež se 
konají od roku 2006, a to z hlediska 
zastoupení zeměpisných oblastí i všech 
zúčastněných stran; znovu opakuje svůj 
názor, že multilaterální, demokratické 
a transparentní zapojení všech 
zúčastněných stran do řízení internetu je 
klíčem k zajištění inkluzivního a uceleného 
přístupu v této oblasti.

Or. en


