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Alteração 1
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Relembra que o acesso à Internet é um 
direito fundamental, que pressupõe e 
garante o exercício de uma série de outros 
direitos fundamentais; salienta que as 
instituições e as entidades interessadas a 
todos os níveis têm a responsabilidade 
geral de assegurar que todos possam 
exercer o seu direito de participar na 
sociedade da informação, combatendo 
simultaneamente os desafios da iliteracia 
digital e da exclusão democrática na era 
electrónica;

1. Relembra que o acesso à Internet é um 
direito fundamental, que pressupõe e 
garante o exercício de uma série de outros 
direitos fundamentais; reafirma que é 
necessário encontrar um equilíbrio entre 
dois interesses concorrentes que dizem 
respeito, por um lado, à liberdade da 
Internet e, por outro lado, à protecção dos 
direitos dos utilizadores e da sua 
privacidade; salienta que as instituições e 
as entidades interessadas a todos os níveis 
têm a responsabilidade geral de assegurar 
que todos possam exercer o seu direito de 
participar na sociedade da informação,
prestando particular atenção aos mais 
idosos, que enfrentam mais dificuldades 
para se familiarizarem com as novas 
tecnologias, combatendo simultaneamente 
os desafios da iliteracia digital e da 
exclusão democrática na era electrónica;

Or. en

Alteração 2
Stavros Lambrinidis

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Relembra que o acesso à Internet é um 
direito fundamental, que pressupõe e 
garante o exercício de uma série de outros 
direitos fundamentais; salienta que as 
instituições e as entidades interessadas a 
todos os níveis têm a responsabilidade 
geral de assegurar que todos possam 

1. Relembra que o acesso à Internet é um 
direito fundamental, que pressupõe e 
garante o exercício de uma série de outros 
direitos fundamentais incluindo, entre 
outros, o respeito pela vida privada, a 
protecção de dados, a liberdade de 
expressão e de associação, a liberdade de 
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exercer o seu direito de participar na 
sociedade da informação, combatendo 
simultaneamente os desafios da iliteracia 
digital e da exclusão democrática na era 
electrónica;

imprensa, a expressão política e a 
participação, a não discriminação e a 
diversidade cultural e linguística; salienta 
que as instituições e as entidades 
interessadas a todos os níveis têm a 
responsabilidade geral de assegurar que 
todos possam exercer o seu direito de 
participar na sociedade da informação, 
combatendo simultaneamente os desafios 
da iliteracia digital e da exclusão 
democrática na era electrónica;

Or. en

Alteração 3
Axel Voss

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Relembra que o acesso à Internet é um 
direito fundamental, que pressupõe e 
garante o exercício de uma série de outros 
direitos fundamentais; salienta que as 
instituições e as entidades interessadas a 
todos os níveis têm a responsabilidade 
geral de assegurar que todos possam 
exercer o seu direito de participar na 
sociedade da informação, combatendo 
simultaneamente os desafios da iliteracia 
digital e da exclusão democrática na era 
electrónica;

1. Relembra que o acesso à Internet é uma
necessidade fundamental, que pressupõe e 
garante o exercício de uma série de outros 
direitos fundamentais; salienta que as 
instituições e as entidades interessadas a 
todos os níveis têm a responsabilidade 
geral de assegurar que todos possam 
participar na sociedade da informação, 
combatendo simultaneamente os desafios 
da iliteracia digital e da exclusão 
democrática na era electrónica;

Or. en

Alteração 4
Axel Voss

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Salienta, em particular, a necessidade de 
melhorar a evolução das abordagens de 
sentido ascendente e da democracia digital, 
garantindo o estabelecimento de 
salvaguardas significativas contra novos 
meios de vigilância, controlo e censura por 
parte de entidades públicas ou privadas, de 
forma a que a liberdade de acesso à
Internet e a protecção da vida privada 
possam ser reais e não apenas ilusórias;

2. Salienta, em particular, a necessidade de 
melhorar a evolução das abordagens de 
sentido ascendente e da democracia digital, 
garantindo o estabelecimento de 
salvaguardas significativas contra novos 
meios de vigilância, controlo e censura por 
parte de entidades públicas ou privadas, de 
forma a que a liberdade da Internet e a 
protecção da vida privada possam ser reais 
e não apenas ilusórias;

Or. en

Alteração 5
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Exorta os sistemas público e privado 
a uma acção conjunta constantemente 
inspirada pela protecção das pessoas mais 
vulneráveis, em particular os menores, 
através de uma monitorização contínua 
dos sítios com maior impacto emocional 
(sítios pornográficos, jogos de sorte online 
e análogos);

Or. it

Alteração 6
Stavros Lambrinidis

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Apoia a promoção do princípio da 3. Apoia a promoção do princípio da 
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integração da protecção de dados na 
concepção das ferramentas técnicas 
("privacy by design"), de acordo com o 
qual os requisitos referentes à protecção da 
privacidade e de dados devem ser 
introduzido o mais depressa possível no 
ciclo de vida dos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, garantido aos cidadãos uma 
utilização fácil e segura dos mesmos; 
incentiva à integração dos princípios 
fundamentais da "Carta dos Direitos na 
Internet" ("Internet Bill of Rights") no 
processo de investigação e 
desenvolvimento das próximas etapas da 
governação da Internet;

integração da protecção de dados na 
concepção das ferramentas técnicas 
("privacy by design"), de acordo com o 
qual os requisitos referentes à protecção da 
privacidade e de dados devem ser 
introduzido o mais depressa possível no 
ciclo de vida dos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, garantido aos cidadãos uma 
utilização fácil e segura dos mesmos; 
incentiva à integração dos princípios 
fundamentais da "Carta dos Direitos na 
Internet" ("Internet Bill of Rights") no 
processo de investigação e 
desenvolvimento das próximas etapas da 
governação da Internet; a este respeito, 
solicita informação adicional sobre a 
iniciativa da Presidência espanhola de 
promover um “Código dos Direitos 
Digitais”para as e-comunicações e os 
serviços online;

Or. en

Alteração 7
Marie-Christine Vergiat

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça a necessidade de se desenvolver 
e se reflectir sobre uma estratégia 
abrangente de combate à criminalidade no 
ciberespaço, com especial ênfase na 
jurisdição da cibercriminalidade 
transfronteiriça, na esfera do chamado 
“modelo de computação em nuvem” 
(“cloud computing”); 

4. Realça a necessidade de se desenvolver 
e se reflectir sobre uma estratégia 
abrangente de combate à criminalidade no 
ciberespaço, com especial ênfase na 
jurisdição da cibercriminalidade 
transfronteiriça, na esfera do chamado 
“modelo de computação em nuvem” 
(“cloud computing”), nomeadamente no 
que diz respeito a segurança e à protecção 
de dados online, assim como à sua 
utilização pelos prestadores de serviços de 
“computação em nuvem”;

Or. en
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Alteração 8
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça a necessidade de se desenvolver 
e se reflectir sobre uma estratégia 
abrangente de combate à criminalidade no 
ciberespaço, com especial ênfase na 
jurisdição da cibercriminalidade 
transfronteiriça, na esfera do chamado 
“modelo de computação em nuvem” 
(“cloud computing”); 

4. Realça a necessidade de se desenvolver 
e se reflectir sobre uma estratégia 
abrangente de combate à criminalidade no 
ciberespaço, tendo igualmente em conta a 
necessidade de proteger o máximo 
possível os menores, que estão em 
constante perigo no mundo online, com 
especial ênfase na jurisdição da 
cibercriminalidade transfronteiriça, na 
esfera do chamado “modelo de computação 
em nuvem” (“cloud computing”); 

Or. en

Alteração 9
Axel Voss

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Realça a necessidade de se desenvolver 
e se reflectir sobre uma estratégia 
abrangente de combate à criminalidade no 
ciberespaço, com especial ênfase na 
jurisdição da cibercriminalidade 
transfronteiriça, na esfera do chamado 
“modelo de computação em nuvem” 
(“cloud computing”);

4. Realça a necessidade de se desenvolver 
e se reflectir sobre uma estratégia 
abrangente de reforço da cibersegurança e 
de combate a todas as formas de
criminalidade no ciberespaço, com especial 
ênfase na jurisdição da cibercriminalidade 
transfronteiriça, na esfera do chamado 
“modelo de computação em nuvem” 
(“cloud computing”);

Or. en
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Alteração 10
Alexander Alvaro

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Reitera que, ao lutar contra a 
cibercriminalidade e a pornografia 
infantil, o conteúdo incriminado deverá 
ser suprimido na sua origem, em vez de 
bloquear websites; 

Or. en

Alteração 11
Stavros Lambrinidis

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que as questões de 
responsabilidade e transparência da 
ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers) necessitam de ser 
abordadas, sobretudo a sua reforma e 
responsabilização multilateral; 

5. Considera que as questões de 
responsabilidade e transparência da 
ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers) necessitam de ser 
abordadas, sobretudo a sua reforma e 
responsabilização multilateral; afirma que 
a transparência, o respeito pela 
privacidade, a neutralidade da Net e a 
existência de um ambiente de confiança 
entre as partes interessadas da Internet 
são elementos indispensáveis para 
construir uma visão de segurança 
sustentável da Internet;

Or. en
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Alteração 12
Axel Voss

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância da instauração, 
com a participação de todos os agentes 
europeus relevantes, de um Fórum Europeu 
sobre a Governação da Internet que faça 
um balanço da experiência adquirida a 
nível dos FGI nacionais, funcione como 
um pólo regional e transmita de forma mais 
eficiente questões, posições e preocupações 
de âmbito europeu nos próximos FGI 
internacionais;

6. Sublinha a importância da instauração, 
com a participação de todos os agentes 
europeus relevantes, de um Fórum Europeu 
sobre a Governação da Internet que faça 
um balanço da experiência adquirida a 
nível dos FGI nacionais, funcione como 
um pólo regional e transmita de forma mais 
eficiente questões, posições e preocupações 
de âmbito europeu nos próximos FGI 
internacionais, a fim de que a UE possa 
falar a uma só voz nas negociações;

Or. en

Alteração 13
Marie-Christine Vergiat

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Reafirma a sua convicção de que uma 
abordagem multilateral em matéria de 
governação da Internet é fundamental para 
assegurar uma abordagem holística e 
global nesta área.

7. Congratula-se com a natureza diversa 
dos participantes nos FGI desde 2006, 
tanto em termos regionais, como de 
representação das partes interessadas; 
reafirma, além disso, a sua convicção de 
que o empenhamento a nível de 
multipartes interessadas, multilateral, 
democrático e transparente em matéria de 
governação da Internet é fundamental para 
assegurar uma abordagem holística e 
global nesta área.

Or. en


