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Tarkistus 1
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että internetin 
käyttömahdollisuus on perusoikeus, joka 
yhtäältä riippuu monien muiden 
perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta 
takaa niiden toteutumisen; korostaa, että 
toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla 
tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen 
varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää 
oikeuttaan olla osallisena 
tietoyhteiskunnassa, ja käydä samalla 
käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, 
jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja 
demokratian ulkopuolelle jääminen 
sähköisten viestintävälineiden aikakaudella 
muodostavat;

1. palauttaa mieliin, että internetin 
käyttömahdollisuus on perusoikeus, joka 
yhtäältä riippuu monien muiden 
perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta 
takaa niiden toteutumisen; toistaa, että on 
löydettävä kahden kilpailevan intressin 
välinen tasapaino, joita ovat internetin 
käytön vapaus ja käyttäjien oikeuksien ja 
yksityisyyden suojelu; korostaa, että 
toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla 
tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen 
varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää 
oikeuttaan olla osallisena 
tietoyhteiskunnassa ottaen erityisesti 
huomioon ikäihmiset, joilla on muita 
enemmän ongelmia tottua uusien 
teknologioiden käyttöön, ja käydä samalla 
käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, 
jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja 
demokratian ulkopuolelle jääminen 
sähköisten viestintävälineiden aikakaudella 
muodostavat;

Or. en

Tarkistus 2
Stavros Lambrinidis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että internetin 
käyttömahdollisuus on perusoikeus, joka 
yhtäältä riippuu monien muiden 
perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta 
takaa niiden toteutumisen; korostaa, että 
toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla 
tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen 

1. palauttaa mieliin, että internetin 
käyttömahdollisuus on perusoikeus, joka 
yhtäältä riippuu monien muiden 
perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta 
takaa niiden toteutumisen ja johon sisältyy
mutta joka ei rajoitu, yksityiselämän 
kunnioittamiseen, tietosuojaan, 
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varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää 
oikeuttaan olla osallisena 
tietoyhteiskunnassa, ja käydä samalla 
käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, 
jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja 
demokratian ulkopuolelle jääminen 
sähköisten viestintävälineiden aikakaudella 
muodostavat;

mielipiteen-, sanan- ja 
yhdistymisvapauteen, lehdistönvapauteen, 
oikeuteen ilmaista poliittisia mielipiteitä, 
oikeuteen osallistua poliittiseen 
toimintaan, syrjintäkieltoon, oikeuteen 
koulutukseen ja oikeuteen kulttuuriseen 
ja kielelliseen moninaisuuteen; korostaa, 
että toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla 
tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen 
varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää 
oikeuttaan olla osallisena 
tietoyhteiskunnassa, ja käydä samalla 
käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, 
jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja 
demokratian ulkopuolelle jääminen 
sähköisten viestintävälineiden aikakaudella 
muodostavat;

Or. en

Tarkistus 3
Axel Voss

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että internetin 
käyttömahdollisuus on perusoikeus, joka 
yhtäältä riippuu monien muiden 
perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta 
takaa niiden toteutumisen; korostaa, että 
toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla 
tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen 
varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää 
oikeuttaan olla osallisena 
tietoyhteiskunnassa, ja käydä samalla 
käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, 
jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja 
demokratian ulkopuolelle jääminen 
sähköisten viestintävälineiden aikakaudella 
muodostavat;

1. palauttaa mieliin, että internetin 
käyttömahdollisuus on perustarve, joka 
yhtäältä riippuu monien muiden 
perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta 
takaa niiden toteutumisen; korostaa, että 
toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla 
tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen 
varmistamisessa, että kaikki ovat osallisena 
tietoyhteiskunnassa, ja käydä samalla 
käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, 
jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja 
demokratian ulkopuolelle jääminen 
sähköisten viestintävälineiden aikakaudella 
muodostavat;

Or. en
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Tarkistus 4
Axel Voss

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa erityisesti, että jotta vapaa 
pääsy internetiin ja yksityiselämän suoja 
olisivat todellisia eivätkä jäisi näennäisiksi, 
on vahvistettava alhaalta ylös -
lähestymistapojen ja sähköisen 
demokratian kehitystä ja varmistettava 
samalla asianmukaisten suojatoimien 
luominen, sillä alalla voi kehittyä uusia, 
julkisten tai yksityisten toimijoiden 
harjoittaman seurannan, valvonnan ja 
sensuurin muotoja;

2. korostaa erityisesti, että jotta vapaa 
internetin käyttö ja yksityiselämän suoja 
olisivat todellisia eivätkä jäisi näennäisiksi, 
on vahvistettava alhaalta ylös -
lähestymistapojen ja sähköisen 
demokratian kehitystä ja varmistettava 
samalla asianmukaisten suojatoimien 
luominen, sillä alalla voi kehittyä uusia, 
julkisten tai yksityisten toimijoiden 
harjoittaman seurannan, valvonnan ja 
sensuurin muotoja;

Or. en

Tarkistus 5
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa julkista ja yksityistä sektoria 
toimimaan yhteistyössä ja pyrkimään 
suojelemaan jatkuvasti heikommassa 
asemassa olevia henkilöitä, erityisesti 
alaikäisiä, valvomalla jatkuvasti 
verkkosivustoja, joilla on merkittävä 
emotionaalinen vaikutus (pornografiset 
sivustot, online-rahapelit ja muut 
vastaavat);

Or. it
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Tarkistus 6
Stavros Lambrinidis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa sellaisen sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan periaatteen 
edistämistä, jonka mukaan yksityisyyttä 
koskevat vaatimukset ja 
tietosuojavaatimukset olisi otettava 
käyttöön mahdollisimman pian uuden 
teknologian elinkaaren aikana ja jolla 
taataan kansalaisille turvallinen ja 
käyttäjäystävällinen ympäristö; kannustaa 
sisällyttämään internetin perusoikeuksia 
koskevat perusperiaatteet tutkimus- ja 
kehitysprosessiin, joka liittyy internetin 
hallintoon tästä eteenpäin;

3. kannattaa sellaisen sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan periaatteen 
edistämistä, jonka mukaan yksityisyyttä 
koskevat vaatimukset ja 
tietosuojavaatimukset olisi otettava 
käyttöön mahdollisimman pian uuden 
teknologian elinkaaren aikana ja jolla 
taataan kansalaisille turvallinen ja 
käyttäjäystävällinen ympäristö; kannustaa 
sisällyttämään internetin perusoikeuksia 
koskevat perusperiaatteet tutkimus- ja 
kehitysprosessiin, joka liittyy internetin 
hallintoon tästä eteenpäin; pyytää näiltä 
osin saada lisätietoja 
puheenjohtajavaltiona toimivan Espanjan 
aloitteesta, jolla edistetään digitaalisia 
oikeuksia, sähköistä viestintää ja 
verkkopalveluja koskevien 
käytännesääntöjen soveltamista;

Or. en

Tarkistus 7
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on pohdittava kattavaa 
strategiaa tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi ja kehitettävä sellainen ja että 
strategiassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tuomioistuinten rajatylittävään 
toimivaltaan tietoverkkorikollisuutta 
koskevissa asioissa tietotekniikan 

4. korostaa, että on pohdittava kattavaa 
strategiaa tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi ja kehitettävä sellainen ja että 
strategiassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tuomioistuinten rajatylittävään 
toimivaltaan, erityisesti 
verkkopalvelutietojen turvallisuuden ja 
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etäresurssipalvelujen yhteydessä; suojelun sekä niitä käyttävien 
tietotekniikan etäresurssipalvelujen 
tarjoajien osalta;

Or. en

Tarkistus 8
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on pohdittava kattavaa 
strategiaa tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi ja kehitettävä sellainen ja että 
strategiassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tuomioistuinten rajatylittävään 
toimivaltaan tietoverkkorikollisuutta 
koskevissa asioissa tietotekniikan 
etäresurssipalvelujen yhteydessä;

4.korostaa, että on pohdittava kattavaa 
strategiaa tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi ottaen myös huomioon, että 
alaikäisiä, jotka ovat jatkuvassa vaarassa 
verkkopalvelujen maailmassa, on 
suojeltava mahdollisimman tehokkaasti ja
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tuomioistuinten rajatylittävään 
toimivaltaan tietoverkkorikollisuutta 
koskevissa asioissa tietotekniikan 
etäresurssipalvelujen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 9
Axel Voss

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on pohdittava kattavaa 
strategiaa tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi ja kehitettävä sellainen ja että 
strategiassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tuomioistuinten rajatylittävään 
toimivaltaan tietoverkkorikollisuutta 
koskevissa asioissa tietotekniikan 
etäresurssipalvelujen yhteydessä;

4. korostaa, että on pohdittava kattavaa 
strategiaa verkkoturvallisuuden 
tehostamiseksi ja kaikenlaisen 
tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi ja 
kehitettävä sellainen ja että strategiassa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tuomioistuinten rajatylittävään 
toimivaltaan tietoverkkorikollisuutta 
koskevissa asioissa tietotekniikan 



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

FI

etäresurssipalvelujen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 10
Alexander Alvaro

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että 
tietoverkkorikollisuuden ja lapsipornon 
torjumiseksi rikollinen sisältö on 
tuhottava materiaalin alkulähteellä 
verkkosivustojen sulkemisen sijaan;

Or. en

Tarkistus 11
Stavros Lambrinidis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että on käsiteltävä ICANNin 
vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
koskevia kysymyksiä, erityisesti sen 
uudistamista ja monenvälistä 
vastuuvelvollisuutta; 

5. katsoo, että on käsiteltävä ICANNin 
vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
koskevia kysymyksiä, erityisesti sen 
uudistamista ja monenvälistä 
vastuuvelvollisuutta; toteaa, että 
avoimuus, yksityisyyden kunnioittaminen,
verkon riippumattomuus ja luottamuksen 
ilmapiiri internetin sidosryhmien välillä 
ovat välttämättömiä perustekijöitä
kehitettäessä kestävää näkemystä 
internetin turvallisuudesta;

Or. en
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Tarkistus 12
Axel Voss

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on tärkeää perustaa 
eurooppalainen internetin hallintofoorumi, 
johon osallistuvat kaikki relevantit EU:n 
toimijat ja joka arvioi kansallisista 
internetin hallintofoorumeista kertynyttä 
kokemusta, toimii alueellisena keskuksena 
ja välittää tehokkaammin koko Euroopalle 
yhteisiä kysymyksiä, näkökantoja ja 
huolenaiheita tulevissa kansainvälisissä 
internetin hallintofoorumeissa;

6. korostaa, että on tärkeää perustaa 
eurooppalainen internetin hallintofoorumi, 
johon osallistuvat kaikki relevantit EU:n 
toimijat ja joka arvioi kansallisista 
internetin hallintofoorumeista kertynyttä 
kokemusta, toimii alueellisena keskuksena 
ja välittää tehokkaammin koko Euroopalle 
yhteisiä kysymyksiä, näkökantoja ja 
huolenaiheita tulevissa kansainvälisissä 
internetin hallintofoorumeissa, jotta EU voi 
toimia yhtenäisesti neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 13
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toistaa kantanaan, että useiden 
toimijoiden yhteinen lähestymistapa on 
ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan varmistaa 
osallistava ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa internetin hallintoon.

7. panee tyytyväisenä merkille vuodesta 
2006 alkaen internetin hallintofoorumiin 
osallistuvien moninaisen luonteen niin 
alueellisessa edustuksessa kuin 
sidosryhmien edustuksessa; toistaa 
kantanaan, että useiden toimijoiden 
monenvälinen, demokraattinen ja avoin 
sitoutuminen internetin hallintoon on 
ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan varmistaa 
osallistava ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa.

Or. en


