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Pakeitimas 1
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad prieiga prie interneto yra 
pagrindinė teisė, kuri tuo pat metu 
priklauso nuo keleto kitų pagrindinių teisių 
laikymosi bei tokias teises užtikrina; todėl 
pabrėžia, kad institucijos ir 
suinteresuotosios šalys visuose lygmenyse 
iš esmės privalo padėti užtikrinant teisę 
kiekvienam dalyvauti informacinėje 
visuomenėje, tuo pat metu sprendžiant dvi 
tarpusavyje susijusias elektroninio amžiaus 
problemas – e. neraštingumą ir 
demokratinę atskirtį;

1. primena, kad prieiga prie interneto yra 
pagrindinė teisė, kuri tuo pat metu 
priklauso nuo keleto kitų pagrindinių teisių 
laikymosi bei tokias teises užtikrina;
pakartoja, kad reikia rasti dviejų viena 
kitai prieštaraujančių vertybių, viena 
vertus, interneto laisvės ir vartotojų teisių, 
ir, antra vertus, jų privatumo apsaugos, 
pusiausvyrą; todėl pabrėžia, kad 
institucijos ir suinteresuotosios šalys 
visuose lygmenyse iš esmės privalo padėti 
užtikrinant teisę kiekvienam dalyvauti 
informacinėje visuomenėje, ypač atkreipti 
dėmesį į senyvo amžiaus asmenis, kurie, 
susipažindami su naujosiomis 
technologijomis, susiduria su daugiau 
problemų, tuo pat metu sprendžiant dvi 
tarpusavyje susijusias elektroninio amžiaus 
problemas – e. neraštingumą ir 
demokratinę atskirtį;

Or. en

Pakeitimas 2
Stavros Lambrinidis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad prieiga prie interneto yra 
pagrindinė teisė, kuri tuo pat metu 
priklauso nuo keleto kitų pagrindinių teisių 
laikymosi bei tokias teises užtikrina; todėl 
pabrėžia, kad institucijos ir 
suinteresuotosios šalys visuose lygmenyse 
iš esmės privalo padėti užtikrinant teisę 

1. primena, kad prieiga prie interneto yra 
pagrindinė teisė, kuri tuo pat metu 
priklauso nuo keleto kitų pagrindinių teisių 
laikymosi bei užtikrina, pagarbą 
asmeniniam gyvenimui, duomenų 
apsaugai, saviraiškos, žodžio ir 
susirinkimų laisvei, spaudos laisvei, 



PE442.812v01-00 4/9 AM\817373LT.doc

LT

kiekvienam dalyvauti informacinėje 
visuomenėje, tuo pat metu sprendžiant dvi 
tarpusavyje susijusias elektroninio amžiaus 
problemas – e. neraštingumą ir 
demokratinę atskirtį;

politinės saviraiškos ir dalyvavimo laisvę, 
nediskriminavimą ir švietimą, bet tuo 
neapsiriboja; todėl pabrėžia, kad 
institucijos ir suinteresuotosios šalys 
visuose lygmenyse iš esmės privalo padėti 
užtikrinant teisę kiekvienam dalyvauti 
informacinėje visuomenėje, tuo pat metu 
sprendžiant dvi tarpusavyje susijusias 
elektroninio amžiaus problemas –
e. neraštingumą ir demokratinę atskirtį;

Or. en

Pakeitimas 3
Axel Voss

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad prieiga prie interneto yra 
pagrindinė teisė, kuri tuo pat metu 
priklauso nuo keleto kitų pagrindinių teisių 
laikymosi bei tokias teises užtikrina; todėl 
pabrėžia, kad institucijos ir 
suinteresuotosios šalys visuose lygmenyse 
iš esmės privalo padėti užtikrinant teisę
kiekvienam dalyvauti informacinėje 
visuomenėje, tuo pat metu sprendžiant dvi 
tarpusavyje susijusias elektroninio amžiaus 
problemas – e. neraštingumą ir 
demokratinę atskirtį;

1. primena, kad prieiga prie interneto yra 
pagrindinis poreikis, kuris tuo pat metu 
priklauso nuo keleto kitų pagrindinių teisių 
laikymosi bei tokias teises užtikrina; todėl 
pabrėžia, kad institucijos ir 
suinteresuotosios šalys visuose lygmenyse 
iš esmės privalo padėti kiekvienam 
dalyvauti informacinėje visuomenėje, tuo 
pat metu sprendžiant dvi tarpusavyje 
susijusias elektroninio amžiaus problemas 
– e. neraštingumą ir demokratinę atskirtį;

Or. en

Pakeitimas 4
Axel Voss

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ypač pabrėžia poreikį stiprinti metodą 
„iš apačios į viršų“ bei e. demokratiją, tuo 
pat metu užtikrinant, kad bus patvirtintos 
pakankamos priemonės, užtikrinančios 
apsaugą nuo naujų priežiūros, kontrolės ir 
cenzūros formų, kurios gali būti taikomos 
visuomeninių arba privačių veikėjų, kad 
laisvė naudotis internetu ir asmeninio 
gyvenimo apsauga būtų tikras, o ne 
iliuzinis reiškinys;

2. ypač pabrėžia poreikį stiprinti metodą 
„iš apačios į viršų“ bei e. demokratiją, tuo 
pat metu užtikrinant, kad bus patvirtintos 
pakankamos priemonės, užtikrinančios 
apsaugą nuo naujų priežiūros, kontrolės ir 
cenzūros formų, kurios gali būti taikomos 
visuomeninių arba privačių veikėjų, kad 
interneto laisvė ir asmeninio gyvenimo 
apsauga būtų tikras, o ne iliuzinis 
reiškinys;

Or. en

Pakeitimas 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina viešuosius ir privačiuosius 
asmenis veikti kartu ir vadovautis 
nuolatiniu siekiu apsaugoti labiausiai 
pažeidžiamus asmenis, ypač 
nepilnamečius, visą laiką stebint 
svetaines, kurios gali turėti tam tikrą 
konkretų poveikį (pornografinės 
svetainės, internetiniai žaidimai ir t. t.); 

Or. it

Pakeitimas 6
Stavros Lambrinidis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pritaria „projektuojant užtikrinamo 3. pritaria „projektuojant užtikrinamo 
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privatumo“ principo skatinimui, kuriuo 
vadovaujantis privatumo ir duomenų 
apsaugos reikalavimai turėtų būti įvesti 
kaip galima ankstesnėje naujų technologijų 
gyvavimo ciklo fazėje, užtikrinant 
piliečiams saugią ir palankią aplinką;
ragina pagrindinius „Interneto teisių akto“ 
principus įtraukti į artimiausius interneto 
valdymo mokslinių tyrimų ir plėtros 
procesų etapus;

privatumo“ principo skatinimui, kuriuo 
vadovaujantis privatumo ir duomenų 
apsaugos reikalavimai turėtų būti įvesti 
kaip galima ankstesnėje naujų technologijų 
gyvavimo ciklo fazėje, užtikrinant 
piliečiams saugią ir palankią aplinką;
ragina pagrindinius „Interneto teisių akto“ 
principus įtraukti į artimiausius interneto 
valdymo mokslinių tyrimų ir plėtros 
procesų etapus; šiuo požiūriu prašo 
papildomos informacijos apie Tarybai 
pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyva 
siūloma E. ryšių ir interneto paslaugų 
skaitmeninių teisių kodeksą;

Or. en

Pakeitimas 7
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti 
išsamią strategiją skirtą kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, ypač 
susitelkiant ties tarpvalstybinio masto 
elektroninių nusikaltimų jurisdikcija 
nuotolinių išteklių paslaugų (angl. cloud 
computing) srityje;

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti 
išsamią strategiją skirtą kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, ypač 
susitelkiant ties tarpvalstybinio masto 
elektroninių nusikaltimų jurisdikcija 
nuotolinių išteklių paslaugų (angl. cloud 
computing) srityje, ypač atsižvelgiant į 
interneto saugumą ir duomenų internete 
apsaugą, ir į tai, kaip nuotolinių išteklių 
paslaugų teikėjai juos naudoja;

Or. en

Pakeitimas 8
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
4 dalis



AM\817373LT.doc 7/9 PE442.812v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti 
išsamią strategiją skirtą kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, ypač 
susitelkiant ties tarpvalstybinio masto 
elektroninių nusikaltimų jurisdikcija 
nuotolinių išteklių paslaugų (angl. cloud 
computing) srityje;

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti 
išsamią strategiją skirtą kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, atsižvelgiant į 
poreikį kuo geriau apsaugoti 
nepilnamečius nuo nuolatinių pavojų 
internete, ypač susitelkiant ties 
tarpvalstybinio masto elektroninių 
nusikaltimų jurisdikcija nuotolinių išteklių 
paslaugų (angl. cloud computing) srityje;

Or. en

Pakeitimas 9
Axel Voss

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti 
išsamią strategiją skirtą kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, ypač 
susitelkiant ties tarpvalstybinio masto 
elektroninių nusikaltimų jurisdikcija 
nuotolinių išteklių paslaugų (angl. cloud 
computing) srityje;

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti 
išsamią elektroninio saugumo strategiją 
skirtą kovai su visų rūšių elektroniniais 
nusikaltimais, ypač susitelkiant ties 
tarpvalstybinio masto elektroninių 
nusikaltimų jurisdikcija nuotolinių išteklių 
paslaugų (angl. cloud computing) srityje;

Or. en

Pakeitimas 10
Alexander Alvaro

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pakartoja, kad kovojant su 
elektroniniais nusikaltimais ir vaikų 
pornografija reikia ne blokuoti interneto 
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svetaines, o iš šaltinio pašalinti 
nusikalstamą turinį;

Or. en

Pakeitimas 11
Stavros Lambrinidis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad būtina spręsti Interneto vardų 
ir numerių paskyrimo korporacijos 
skaidrumo ir atskaitomybės klausimus, o 
ypač vykdyti jos reformą ir stiprinti 
daugiašalę atskaitomybę;

5. mano, kad būtina spręsti Interneto vardų 
ir numerių paskyrimo korporacijos 
skaidrumo ir atskaitomybės klausimus, o 
ypač vykdyti jos reformą ir stiprinti 
daugiašalę atskaitomybę; mano, kad 
skaidrumas, pagarba privatumui, tinklo 
neutralumas ir internetu suinteresuotų 
asmenų tarpusavio pasitikėjimas yra 
būtini elementai siekiant sukurti tvarią 
interneto saugumo viziją.

Or. en

Pakeitimas 12
Axel Voss

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia būtinybę įsteigti Europos 
interneto valdymo forumą, dalyvaujant 
visiems susijusiems ES veikėjams, kuris 
kritiškai įvertintų nacionalinių interneto 
valdymo forumo įgytą patirtį, veiktų kaip 
regioninis ramstis ir tarptautiniams 
interneto valdymo forumams veiksmingiau 
perduotų Europos masto problemas, 
pozicijas bei rūpesčius;

6. pabrėžia būtinybę įsteigti Europos 
interneto valdymo forumą, dalyvaujant 
visiems susijusiems ES veikėjams, kuris 
kritiškai įvertintų nacionalinių interneto 
valdymo forumo įgytą patirtį, veiktų kaip 
regioninis ramstis ir tarptautiniams 
interneto valdymo forumams veiksmingiau 
perduotų Europos masto problemas, 
pozicijas bei rūpesčius, taigi ES galėtų 
derybose kalbėti vienu balsu;
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Or. en

Pakeitimas 13
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pakartoja savo nuomonę, kad požiūris, 
pagrįstas daugelio suinteresuotų šalių 
įtraukimu yra būtinas norint užtikrinti visa 
apimantį ir įtraukiantį požiūrį šioje srityje.

7. džiaugiasi nuo 2006 m. vykstančio 
Interneto reglamentavimo forumo (toliau 
– IRF) dalyvių (regionų ir suinteresuotųjų 
šalių) įvairove; pakartoja savo nuomonę, 
kad daugiašalis, demokratiškas ir skaidrus
daugelio suinteresuotų šalių dalyvavimas
yra būtinas norint užtikrinti visa apimantį ir 
įtraukiantį požiūrį šioje srityje.

Or. en


