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Poprawka 1
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że dostęp do internetu to 
podstawowe prawo, które jest jednocześnie 
uzależnione od korzystania z szeregu 
innych praw podstawowych oraz 
gwarantuje je; podkreśla, że w związku z 
tym na instytucjach i zainteresowanych 
podmiotach na wszystkich szczeblach 
ciąży odpowiedzialność za pomoc w 
dopilnowaniu, aby wszyscy mogli 
korzystać z przysługującego im prawa 
uczestnictwa w społeczeństwie 
informatycznym, a jednocześnie za 
stawienie czoła dwóm wyzwaniom wieku 
elektronicznego w postaci analfabetyzmu 
elektronicznego oraz wykluczenia z 
procesów demokratycznych;

1. przypomina, że dostęp do internetu to 
podstawowe prawo, które jest jednocześnie 
uzależnione od korzystania z szeregu 
innych praw podstawowych oraz 
gwarantuje je; ponownie stwierdza, że 
trzeba znaleźć równowagę między dwom 
konkurującymi interesami – wolnością 
internetu z jednej strony a ochroną praw 
użytkowników i ich prywatności z drugiej;
podkreśla, że w związku z tym na 
instytucjach i zainteresowanych 
podmiotach na wszystkich szczeblach 
ciąży odpowiedzialność za pomoc w 
dopilnowaniu, aby wszyscy mogli
korzystać z przysługującego im prawa 
uczestnictwa w społeczeństwie 
informatycznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych, które 
napotykają więcej trudności w 
zaznajamianiu się z nowymi 
technologiami, a jednocześnie za stawienie 
czoła dwóm wyzwaniom wieku 
elektronicznego w postaci analfabetyzmu 
elektronicznego oraz wykluczenia z 
procesów demokratycznych;

Or. en

Poprawka 2
Stavros Lambrinidis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że dostęp do internetu to 
podstawowe prawo, które jest jednocześnie 

1. przypomina, że dostęp do internetu to 
podstawowe prawo, które jest jednocześnie 
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uzależnione od korzystania z szeregu 
innych praw podstawowych oraz 
gwarantuje je; podkreśla, że w związku z 
tym na instytucjach i zainteresowanych 
podmiotach na wszystkich szczeblach 
ciąży odpowiedzialność za pomoc w 
dopilnowaniu, aby wszyscy mogli 
korzystać z przysługującego im prawa 
uczestnictwa w społeczeństwie 
informatycznym, a jednocześnie za 
stawienie czoła dwóm wyzwaniom wieku 
elektronicznego w postaci analfabetyzmu 
elektronicznego oraz wykluczenia z 
procesów demokratycznych;

uzależnione od korzystania z szeregu 
innych praw podstawowych oraz 
gwarantuje je, w tym między innymi 
poszanowanie życia prywatnego, ochronę 
danych, wolność wypowiedzi, słowa i 
zrzeszania się, wolność prasy, głoszenia 
poglądów politycznych i udziału w życiu 
politycznym, brak dyskryminacji, 
kształcenie oraz różnorodność kulturową i 
językową; podkreśla, że w związku z tym 
na instytucjach i zainteresowanych 
podmiotach na wszystkich szczeblach 
ciąży odpowiedzialność za pomoc w 
dopilnowaniu, aby wszyscy mogli 
korzystać z przysługującego im prawa 
uczestnictwa w społeczeństwie 
informatycznym, a jednocześnie za 
stawienie czoła dwóm wyzwaniom wieku 
elektronicznego w postaci analfabetyzmu 
elektronicznego oraz wykluczenia z 
procesów demokratycznych;

Or. en

Poprawka 3
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że dostęp do internetu to 
podstawowe prawo, które jest jednocześnie 
uzależnione od korzystania z szeregu 
innych praw podstawowych oraz
gwarantuje je; podkreśla, że w związku z 
tym na instytucjach i zainteresowanych 
podmiotach na wszystkich szczeblach 
ciąży odpowiedzialność za pomoc w 
dopilnowaniu, aby wszyscy mogli 
korzystać z przysługującego im prawa 
uczestnictwa w społeczeństwie 
informatycznym, a jednocześnie za 
stawienie czoła dwóm wyzwaniom wieku 
elektronicznego w postaci analfabetyzmu 

1. przypomina, że dostęp do internetu to 
podstawowa potrzeba, która jest 
jednocześnie uzależniona od korzystania z 
szeregu innych praw podstawowych oraz 
gwarantuje je; podkreśla, że w związku z 
tym na instytucjach i zainteresowanych 
podmiotach na wszystkich szczeblach 
ciąży odpowiedzialność za pomoc w 
dopilnowaniu, aby wszyscy mogli 
uczestniczyć w społeczeństwie 
informatycznym, a jednocześnie za 
stawienie czoła dwóm wyzwaniom wieku 
elektronicznego w postaci analfabetyzmu 
elektronicznego oraz wykluczenia z 
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elektronicznego oraz wykluczenia z 
procesów demokratycznych;

procesów demokratycznych;

Or. en

Poprawka 4
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla szczególnie potrzebę 
dynamizacji rozwoju podejść oddolnych 
oraz demokracji elektronicznej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
stworzenia odpowiednich zabezpieczeń 
przed nowymi formami nadzoru, kontroli i 
cenzury przez podmioty publiczne lub 
prywatne, aby swoboda dostępu do
internetu i ochrona życia prywatnego były 
realne, nie zaś iluzoryczne;

2. podkreśla szczególnie potrzebę 
dynamizacji rozwoju podejść oddolnych 
oraz demokracji elektronicznej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
stworzenia odpowiednich zabezpieczeń 
przed nowymi formami nadzoru, kontroli i 
cenzury przez podmioty publiczne lub 
prywatne, aby swoboda internetu i ochrona 
życia prywatnego były realne, nie zaś 
iluzoryczne;

Or. en

Poprawka 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje o współdziałanie publicznych i 
prywatnych systemów, które powinny 
kierować się stałą troską o ochronę osób 
najbardziej zagrożonych, zwłaszcza 
niepełnoletnich, za pomocą nieustannego 
monitorowania stron, które mogą 
wywierać szczególnie uzależniający wpływ 
(strony pornograficzne, gry online itd.);

Or. it
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Poprawka 6
Stavros Lambrinidis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera promowanie zasady 
poszanowania prywatności od samego 
początku (ang. privacy by design), zgodnie 
z którą wymogi dotyczące prywatności i 
ochrony danych należy wprowadzać na jak 
najwcześniejszym etapie cyklu życia 
nowych technologii, gwarantując 
obywatelom bezpieczne i przyjazne dla 
użytkownika środowisko; zachęca do 
włączania podstawowych zasad 
internetowej karty praw do procesów 
badawczych i rozwojowych na dalszych 
etapach zarządzania internetem;

3. popiera promowanie zasady 
poszanowania prywatności od samego 
początku (ang. privacy by design), zgodnie 
z którą wymogi dotyczące prywatności i 
ochrony danych należy wprowadzać na jak 
najwcześniejszym etapie cyklu życia 
nowych technologii, gwarantując 
obywatelom bezpieczne i przyjazne dla 
użytkownika środowisko; zachęca do 
włączania podstawowych zasad 
internetowej karty praw do procesów 
badawczych i rozwojowych na dalszych 
etapach zarządzania internetem; w związku 
z tym zwraca się o dodatkowe informacje 
na temat inicjatywy prezydencji 
hiszpańskiej dotyczącej propagowania 
kodeksu praw cyfrowych w komunikacji 
elektronicznej i usługach online;

Or. en

Poprawka 7
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
nad kompleksową strategią zwalczania 
cyberprzestępczości oraz nad jej rozwojem 
z położeniem szczególnego nacisku na 
właściwość sądu w sprawach 
cyberprzestępczości transgranicznej w 
dziedzinie tzw. „chmury obliczeniowej” 

4. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
nad kompleksową strategią zwalczania 
cyberprzestępczości oraz nad jej rozwojem 
z położeniem szczególnego nacisku na 
właściwość sądu w sprawach 
cyberprzestępczości transgranicznej w 
dziedzinie tzw. „chmury obliczeniowej” 
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(ang. cloud computing); (ang. cloud computing), zwłaszcza w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych 
online, a także korzystania z nich przez 
podmioty świadczące usługi chmury 
obliczeniowej;

Or. en

Poprawka 8
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
nad kompleksową strategią zwalczania 
cyberprzestępczości oraz nad jej rozwojem 
z położeniem szczególnego nacisku na 
właściwość sądu w sprawach 
cyberprzestępczości transgranicznej w 
dziedzinie tzw. „chmury obliczeniowej” 
(ang. cloud computing);

4. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
nad kompleksową strategią zwalczania 
cyberprzestępczości oraz nad jej rozwojem, 
uwzględniając również konieczność jak 
najlepszej ochrony osób niepełnoletnich, 
które w świecie online narażone są na 
nieustające niebezpieczeństwo, oraz z 
położeniem szczególnego nacisku na 
właściwość sądu w sprawach 
cyberprzestępczości transgranicznej w 
dziedzinie tzw. „chmury obliczeniowej” 
(ang. cloud computing);

Or. en

Poprawka 9
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
nad kompleksową strategią zwalczania 
cyberprzestępczości oraz nad jej rozwojem 
z położeniem szczególnego nacisku na 
właściwość sądu w sprawach 

4. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
nad kompleksową strategią służącą 
zwiększeniu bezpieczeństwa przestrzeni 
wirtualnej i zwalczaniu wszelkich form
cyberprzestępczości oraz nad jej rozwojem 
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cyberprzestępczości transgranicznej w 
dziedzinie tzw. „chmury obliczeniowej” 
(ang. cloud computing);

z położeniem szczególnego nacisku na 
właściwość sądu w sprawach 
cyberprzestępczości transgranicznej w 
dziedzinie tzw. „chmury obliczeniowej” 
(ang. cloud computing);

Or. en

Poprawka 10
Alexander Alvaro

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ponownie stwierdza, że zwalczając 
cyberprzestępczość i pornografię 
dziecięcą, należy u źródła usuwać treści o 
charakterze przestępczym, a nie blokować 
strony internetowe;

Or. en

Poprawka 11
Stavros Lambrinidis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że należy zająć się kwestią 
rozliczalności i przejrzystości ICANN, a 
zwłaszcza jej reformą i wielostronnym 
zakresem odpowiedzialności; 

5. jest zdania, że należy zająć się kwestią 
rozliczalności i przejrzystości ICANN, a 
zwłaszcza jej reformą i wielostronnym 
zakresem odpowiedzialności; uważa, że 
przejrzystość, poszanowanie prywatności, 
neutralność sieci i atmosfera zaufania 
wśród zainteresowanych stron stanowią 
niezbędne elementy do stworzenia trwałej 
wizji bezpieczeństwa w internecie;

Or. en
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Poprawka 12
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie tworzenia - z 
udziałem wszystkich zainteresowanych 
podmiotów UE - europejskiego forum IGF, 
które dokonałoby bilansu doświadczeń 
zgromadzonych przez krajowe fora IGF, 
funkcjonowało jako partner na szczeblu 
regionalnym i skuteczniej prezentowało 
ogólnoeuropejskie kwestie, stanowiska i 
obawy w mających powstać 
międzynarodowych forach IGF;

6. podkreśla znaczenie tworzenia - z 
udziałem wszystkich zainteresowanych 
podmiotów UE - europejskiego forum IGF, 
które dokonałoby bilansu doświadczeń 
zgromadzonych przez krajowe fora IGF, 
funkcjonowało jako partner na szczeblu 
regionalnym i skuteczniej prezentowało 
ogólnoeuropejskie kwestie, stanowiska i 
obawy w mających powstać 
międzynarodowych forach IGF, tak aby w 
negocjacjach UE mogła prezentować 
jednolite stanowisko;

Or. en

Poprawka 13
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla ponownie pogląd, że 
wielopodmiotowe podejście do 
zarządzania internetem to klucz do 
zagwarantowania integracyjnego i 
całościowego traktowania tej dziedziny.

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zróżnicowanie wśród uczestników forów 
IGF od 2006 r., zarówno przedstawicieli 
na szczeblu regionalnym, jak i 
zainteresowanych podmiotów; podkreśla 
ponownie pogląd, że wielopodmiotowe, 
wielostronne, demokratyczne i przejrzyste 
zaangażowanie w zarządzanie internetem 
to klucz do zagwarantowania 
integracyjnego i całościowego traktowania 
tej dziedziny.

Or. en
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