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Muudatusettepanek 1
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile 
on põhiõigus, mis üheaegselt nii sõltub 
mitme muu põhiõiguse teostamisest kui ka 
tagab nende teostamist; rõhutab, et 
seepärast on kõikide tasandite 
ametiasutustel ja sidusrühmadel üldine 
kohustus aidata tagada, et iga inimese saaks 
teostada infoühiskonnas osalemise õigust, 
samal ajal lahendades kahte elektroonilise 
ajastu probleemi – e-kirjaoskamatust ja 
demokraatiasisest tõrjutust;

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile 
on põhiõigus, mis üheaegselt nii sõltub 
mitme muu põhiõiguse teostamisest kui ka 
tagab nende teostamise; kordab, et on vaja 
leida tasakaal kahe konkureeriva huvi 
vahel – ühelt poolt internetivabaduse ning 
teiselt poolt interneti kasutajate õiguste ja 
eraelu puutumatuse kaitsmise vahel;
rõhutab, et seepärast on kõikide tasandite 
ametiasutustel ja sidusrühmadel üldine 
kohustus aidata tagada, et iga inimene
saaks teostada infoühiskonnas osalemise 
õigust, pöörates erilist tähelepanu 
eakatele, kellel on rohkem probleeme uute 
tehnoloogiatega harjumisel, ning samal 
ajal lahendades kahte elektroonilise ajastu 
probleemi – e-kirjaoskamatust ja 
demokraatiasisest tõrjutust;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Stavros Lambrinidis

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile 
on põhiõigus, mis üheaegselt nii sõltub 
mitme muu põhiõiguse teostamisest kui ka 
tagab nende teostamist; rõhutab, et 
seepärast on kõikide tasandite 
ametiasutustel ja sidusrühmadel üldine 
kohustus aidata tagada, et iga inimese saaks 
teostada infoühiskonnas osalemise õigust, 
samal ajal lahendades kahte elektroonilise 
ajastu probleemi – e-kirjaoskamatust ja 
demokraatiasisest tõrjutust;

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile 
on põhiõigus, mis üheaegselt nii sõltub 
mitme muu põhiõiguse teostamisest kui ka 
tagab nende teostamise, sealhulgas, kuid 
mitte ainult õigus eraelu puutumatusele, 
andmekaitse, mõtte-, sõna- ja 
ühinemisvabadus, ajakirjandusvabadus, 
õigus väljendada oma poliitilisi vaateid, 
õigus osaleda poliitilises elus, 
diskrimineerimiskeeld, õigus haridusele 
ning kultuurilisele ja keelelisele 
mitmekesisusele; rõhutab, et seepärast on 
kõikide tasandite ametiasutustel ja 
sidusrühmadel üldine kohustus aidata 
tagada, et iga inimene saaks teostada 
infoühiskonnas osalemise õigust, samal 
ajal lahendades kahte elektroonilise ajastu 
probleemi – e-kirjaoskamatust ja 
demokraatiasisest tõrjutust;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Axel Voss

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile 
on põhiõigus, mis üheaegselt nii sõltub 
mitme muu põhiõiguse teostamisest kui ka 
tagab nende teostamist; rõhutab, et 
seepärast on kõikide tasandite 
ametiasutustel ja sidusrühmadel üldine 
kohustus aidata tagada, et iga inimese saaks
teostada infoühiskonnas osalemise õigust, 
samal ajal lahendades kahte elektroonilise 
ajastu probleemi – e-kirjaoskamatust ja 
demokraatiasisest tõrjutust;

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile 
on põhivajadus, mis üheaegselt nii sõltub 
mitme muu põhiõiguse teostamisest kui ka 
tagab nende teostamise; rõhutab, et 
seepärast on kõikide tasandite 
ametiasutustel ja sidusrühmadel üldine 
kohustus aidata tagada, et iga inimene
saaks osaleda infoühiskonnas, samal ajal 
lahendades kahte elektroonilise ajastu 
probleemi – e-kirjaoskamatust ja 
demokraatiasisest tõrjutust;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Axel Voss

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab eelkõige vajadust tugevdada 
altpoolt tulevate algatuste ja e-demokraatia 
arengut, samal ajal tagades oluliste 
kaitseabinõude võtmist avaliku ja 
erasektori osalejate kasutatavate uute 
jälgimis-, kontrolli- ja tsenseerimisviiside 
vastu, nii et vabadus internetile juurde 
pääseda ja eraelu kaitse oleksid reaalsed, 
mitte kujutletavad;

2. rõhutab eelkõige vajadust tugevdada 
altpoolt tulevate algatuste ja e-demokraatia 
arengut, samal ajal tagades oluliste 
kaitseabinõude võtmise avaliku ja 
erasektori osalejate kasutatavate uute 
jälgimis-, kontrolli- ja tsenseerimisviiside 
vastu, nii et internetivabadus ja eraelu 
kaitse oleksid reaalsed, mitte kujutletavad;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub avalikku ja erasektorit üles 
tegema koostööd, et kaitsta püsivalt kõige 
haavatavamaid isikuid, eelkõige alaealisi, 
jälgides pidevalt veebisaite, millel on eriti 
tugev emotsionaalne mõju (pornosaidid, 
internetimängud jne);

Or. it

Muudatusettepanek 6
Stavros Lambrinidis

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab „eraelu kavandatud puutumatuse” 
põhimõtte edendamist, mille kohaselt 
tuleks uute tehnoloogiliste arenduste 
elutsüklisse viia võimalikult varakult sisse 
eraelu puutumatuse ja andmekaitse nõuded, 
tagades inimestele ohutu ja 
kasutajasõbraliku keskkonna; toetab 
internetiõiguste deklaratsiooni 
aluspõhimõtete kaasamist interneti 
haldamise järgmiste sammude alasesse 
uurimis- ja arendusprotsessi;

3. toetab „eraelu kavandatud puutumatuse” 
põhimõtte edendamist, mille kohaselt 
tuleks uute tehnoloogiliste arenduste 
elutsüklisse viia võimalikult varakult sisse 
eraelu puutumatuse ja andmekaitse nõuded, 
tagades inimestele ohutu ja 
kasutajasõbraliku keskkonna; toetab 
internetiõiguste deklaratsiooni 
aluspõhimõtete kaasamist interneti 
haldamise järgmiste sammude alasesse 
uurimis- ja arendusprotsessi; palub sellega 
seoses lisateavet eesistujariigi Hispaania 
algatuse kohta, millega edendatakse 
elektroonilise side ja sidusteenustega 
seotud digitaalsete õiguste koodeksit;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja 
töötada terviklik küberkuritegude vastase 
võitluse strateegia, pöörates erilist 
tähelepanu piiriüleste küberkuritegude 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele 
„pilvandmetöötluse” valdkonnas;

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja 
töötada terviklik küberkuritegude vastase 
võitluse strateegia, pöörates erilist 
tähelepanu piiriüleste küberkuritegude 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele 
„pilvandmetöötluse” valdkonnas, eelkõige 
sidusandmete turbe ja kaitse ning nende 
kasutamise osas pilvandmetöötluse 
teenuse osutajate poolt;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja 
töötada terviklik küberkuritegude vastase 
võitluse strateegia, pöörates erilist 
tähelepanu piiriüleste küberkuritegude 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele 
„pilvandmetöötluse” valdkonnas;

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja 
töötada terviklik küberkuritegude vastase 
võitluse strateegia, võttes arvesse ka 
vajadust kaitsta võimalikult ulatuslikult 
alaealisi, kes on internetimaailmas 
pidevas ohus, ning pöörates erilist 
tähelepanu piiriüleste küberkuritegude 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele 
„pilvandmetöötluse” valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Axel Voss

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja 
töötada terviklik küberkuritegude vastase 
võitluse strateegia, pöörates erilist 
tähelepanu piiriüleste küberkuritegude 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele 
„pilvandmetöötluse” valdkonnas;

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja 
töötada terviklik küberturbe suurendamise 
ja igat liiki küberkuritegude vastase 
võitluse strateegia, pöörates erilist 
tähelepanu piiriüleste küberkuritegude 
suhtes kohaldatavatele õigusnormidele 
„pilvandmetöötluse” valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Alexander Alvaro

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kordab, et küberkuritegude ja 
lapsporno vastu võitlemisel tuleks 
veebisaitide blokeerimise asemel 
kriminaalne sisu selle lähtekohas 
kustutada;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Stavros Lambrinidis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et ICANNi vastutuse ja 
läbipaistvusega (eelkõige selle reformi ja 
mitmepoolse vastutusega) seotud 
probleemid tuleb lahendada; 

5. on seisukohal, et ICANNi vastutuse ja 
läbipaistvusega (eelkõige selle reformi ja 
mitmepoolse vastutusega) seotud 
probleemid tuleb lahendada; arvab, et 
läbipaistvus, eraelu puutumatuse 
austamine, erapooletus võrgus ja interneti 
sidusrühmade seas valitsev usalduslik 
õhkkond on hädavajalikud elemendid, et 
luua interneti jaoks jätkusuutlik 
julgeolekunägemus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Axel Voss

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et koos kõigi asjaomaste ELi 
osalistega on oluline asutada Euroopa 
interneti haldamise foorum, millel 
hinnataks siseriiklikel interneti haldamise 
foorumitel saadud kogemusi, mis toimiks 
piirkondliku keskusena ja mis tulevastel 
rahvusvahelistel interneti haldamise 
foorumitel üleeuroopalisi probleeme, 
seisukohti ja muresid tõhusamalt 
vahendaks;

6. rõhutab, et koos kõigi asjaomaste ELi 
osalistega on oluline asutada Euroopa 
interneti haldamise foorum, millel 
hinnataks siseriiklikel interneti haldamise 
foorumitel saadud kogemusi, mis toimiks 
piirkondliku keskusena ja mis tulevastel 
rahvusvahelistel interneti haldamise 
foorumitel üleeuroopalisi probleeme, 
seisukohti ja muresid tõhusamalt 
vahendaks, et EL saaks väljendada 
läbirääkimistel ühehäälselt oma 
arvamust;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kordab oma seisukohta, et interneti 
haldamisele kaasava ja tervikliku 
lähenemise tagamiseks tuleb hõlmata 
paljusid selle valdkonna sidusrühmi.

7. tunneb heameelt selle üle, et alates 
2006. aastast on interneti haldamise 
foorumitel olnud väga erinevaid osalejaid 
nii piirkondade kui ka sidusrühmade 
esindamise seisukohalt; kordab oma 
seisukohta, et interneti haldamisele kaasava 
ja tervikliku lähenemise tagamiseks tuleb
kaasata mitmepoolselt, demokraatlikult ja 
läbipaistvalt paljud selle valdkonna
sidusrühmad.

Or. en


