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Amendamentul 1
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că accesul la internet 
constituie un drept fundamental, care 
depinde de exercitarea unei serii de alte 
drepturi fundamentale, dar, în același timp, 
o și influențează; subliniază că instituțiilor 
și părților interesate de la toate nivelurile le 
revine, prin urmare, o răspundere generală 
de a contribui la a le garanta tuturor 
cetățenilor posibilitatea de exercitare a 
dreptului de participare la societatea 
informațională, răspunzând în paralel 
dublei provocări a analfabetismului 
informatic și a excluderii democratice în 
era electronică;

1. reamintește că accesul la internet 
constituie un drept fundamental, care 
depinde de exercitarea unei serii de alte 
drepturi fundamentale, dar, în același timp, 
o și influențează; reiterează că este 
necesar să se găsească un echilibru între 
două interese concurente, pe de o parte, 
libertatea internetului și, pe de altă parte, 
protecția drepturilor utilizatorilor și a 
vieții lor private; subliniază că instituțiilor 
și părților interesate de la toate nivelurile le 
revine, prin urmare, o răspundere generală 
de a contribui la a le garanta tuturor 
cetățenilor posibilitatea de exercitare a 
dreptului de participare la societatea 
informațională, acordând o atenție 
deosebită persoanelor în vârstă care se 
confruntă cu mai multe probleme legate 
de familiarizarea cu noile tehnologii, 
răspunzând în paralel dublei provocări a 
analfabetismului informatic și a excluderii 
democratice în era electronică;

Or. en

Amendamentul 2
Stavros Lambrinidis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că accesul la internet 
constituie un drept fundamental, care 
depinde de exercitarea unei serii de alte 
drepturi fundamentale, dar, în același timp, 
o și influențează; subliniază că instituțiilor 

1. reamintește că accesul la internet 
constituie un drept fundamental, care 
depinde de exercitarea unei serii de alte 
drepturi fundamentale, dar, în același timp, 
o și influențează, drepturi care includ, 
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și părților interesate de la toate nivelurile le 
revine, prin urmare, o răspundere generală 
de a contribui la a le garanta tuturor 
cetățenilor posibilitatea de exercitare a 
dreptului de participare la societatea 
informațională, răspunzând în paralel 
dublei provocări a analfabetismului 
informatic și a excluderii democratice în 
era electronică;

fără a se limita însă la acestea, 
respectarea vieții private, protecția 
datelor, libertatea de exprimare, de 
discurs și de asociere, libertatea presei, 
exprimarea și participarea politică, 
nediscriminarea, educația, diversitatea 
culturală și lingvistică; subliniază că 
instituțiilor și părților interesate de la toate 
nivelurile le revine, prin urmare, o 
răspundere generală de a contribui la a le 
garanta tuturor cetățenilor posibilitatea de 
exercitare a dreptului de participare la 
societatea informațională, răspunzând în 
paralel dublei provocări a analfabetismului 
informatic și a excluderii democratice în 
era electronică;

Or. en

Amendamentul 3
Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că accesul la internet 
constituie un drept fundamental, care 
depinde de exercitarea unei serii de alte 
drepturi fundamentale, dar, în același timp, 
o și influențează; subliniază că instituțiilor 
și părților interesate de la toate nivelurile le 
revine, prin urmare, o răspundere generală 
de a contribui la a le garanta tuturor 
cetățenilor posibilitatea de exercitare a 
dreptului de participare la societatea 
informațională, răspunzând în paralel 
dublei provocări a analfabetismului 
informatic și a excluderii democratice în 
era electronică;

1. reamintește că accesul la internet 
constituie o necesitate fundamentală, care 
depinde de exercitarea unei serii de alte 
drepturi fundamentale, dar, în același timp, 
o și influențează; subliniază că instituțiilor 
și părților interesate de la toate nivelurile le 
revine, prin urmare, o răspundere generală 
de a contribui la a le garanta tuturor 
cetățenilor posibilitatea de a participa la 
societatea informațională, răspunzând în 
paralel dublei provocări a analfabetismului 
informatic și a excluderii democratice în 
era electronică;

Or. en
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Amendamentul 4
Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază, în special, necesitatea de a 
intensifica evoluția abordărilor „de la bază 
la vârf” și a e-democrației, asigurând în 
paralel instituirea unor măsuri de siguranță 
importante împotriva noilor forme de 
supraveghere, control și cenzură exercitate 
de actori din sectorul public sau din cel 
privat, astfel încât libertatea accesului la 
internet și protecția vieții private să fie 
reale, nu iluzorii;

2. subliniază, în special, necesitatea de a 
intensifica evoluția abordărilor „de la bază 
la vârf” și a e-democrației, asigurând în 
paralel instituirea unor măsuri de siguranță 
importante împotriva noilor forme de 
supraveghere, control și cenzură exercitate 
de actori din sectorul public sau din cel 
privat, astfel încât libertatea internetului și 
protecția vieții private să fie reale, nu 
iluzorii;

Or. en

Amendamentul 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca sistemul public și cel privat 
să inițieze o acțiune comună în vederea 
protecției în mod constant a persoanelor 
cel mai vulnerabile, în special a 
minorilor, prin intermediul unei 
monitorizări continue a site-urilor cu 
impact emoțional major (site-uri 
pornografice, jocuri de noroc online etc.);

Or. it



PE442.812v01-00 6/9 AM\817373RO.doc

RO

Amendamentul 6
Stavros Lambrinidis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. susține promovarea principiului „privacy 
by design” (protecția vieții private încă din 
stadiul de proiectare), potrivit căruia 
cerințele referitoare la protecția vieții 
private și a datelor ar trebui instituite în 
ciclul de viață al noilor evoluții tehnologice 
cât mai devreme cu putință, asigurându-le 
cetățenilor un mediu sigur și ușor de 
utilizat; încurajează integrarea principiilor 
fundamentale ale „Cartei drepturilor pe 
internet” în procesul de cercetare și 
dezvoltare a următoarelor etape ale 
guvernării internetului;

3. susține promovarea principiului „privacy 
by design” (protecția vieții private încă din 
stadiul de proiectare), potrivit căruia 
cerințele referitoare la protecția vieții 
private și a datelor ar trebui instituite în 
ciclul de viață al noilor evoluții tehnologice 
cât mai devreme cu putință, asigurându-le 
cetățenilor un mediu sigur și ușor de 
utilizat; încurajează integrarea principiilor 
fundamentale ale „Cartei drepturilor pe 
internet” în procesul de cercetare și 
dezvoltare a următoarelor etape ale 
guvernării internetului; în această privință, 
solicită informații suplimentare cu privire 
la inițiativa Președinției spaniole de a 
promova un Cod al drepturilor digitale în 
domeniul e-comunicațiilor și al serviciilor 
online;

Or. en

Amendamentul 7
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unui proces de 
reflecție și de elaborare a unei strategii 
complete de combatere a criminalității 
informatice, axată în special pe competența 
jurisdicțională transfrontalieră în cazul 
criminalității informatice din sfera 
informaticii „dematerializate”; 

4. subliniază necesitatea unui proces de 
reflecție și de elaborare a unei strategii 
complete de combatere a criminalității 
informatice, axată în special pe competența 
jurisdicțională transfrontalieră în cazul 
criminalității informatice din sfera 
informaticii „dematerializate”, în special în 
ceea ce privește securitatea și protecția 
datelor online, precum și utilizarea 
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acestora de către furnizorii de servicii din 
domeniul informaticii dematerializate;

Or. en

Amendamentul 8
Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unui proces de 
reflecție și de elaborare a unei strategii 
complete de combatere a criminalității 
informatice, axată în special pe competența 
jurisdicțională transfrontalieră în cazul 
criminalității informatice din sfera 
informaticii „dematerializate”; 

4. subliniază necesitatea unui proces de 
reflecție și de elaborare a unei strategii 
complete de combatere a criminalității 
informatice, luând în considerare și 
necesitatea de a proteja cât mai mult 
posibil minorii, întrucât aceștia se află 
într-un pericol constant în lumea online, 
axată în special pe competența 
jurisdicțională transfrontalieră în cazul 
criminalității informatice din sfera 
informaticii „dematerializate”; 

Or. en

Amendamentul 9
Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea unui proces de 
reflecție și de elaborare a unei strategii 
complete de combatere a criminalității 
informatice, axată în special pe 
competența jurisdicțională transfrontalieră 
în cazul criminalității informatice din sfera 
informaticii „dematerializate”;

4. subliniază necesitatea unui proces de 
reflecție și de elaborare a unei strategii 
complete de creștere a securității 
informatice și de combatere a tuturor 
tipurilor de criminalitate informatică, 
axată în special pe competența 
jurisdicțională transfrontalieră în cazul 
criminalității informatice din sfera 
informaticii „dematerializate”;
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Or. en

Amendamentul 10
Alexander Alvaro

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reiterează faptul că în cazul 
combaterii criminalității informatice și a 
pornografiei infantile, conținutul cu 
caracter criminal ar trebui eliminat de la 
sursă în loc să se blocheze site-urile web;

Or. en

Amendamentul 11
Stavros Lambrinidis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. apreciază că este necesar să se abordeze 
problematica răspunderii și transparenței 
ICANN, în special chestiunile legate de 
reforma sa și răspunderea sa multilaterală; 

5. apreciază că este necesar să se abordeze 
problematica răspunderii și transparenței 
ICANN, în special chestiunile legate de 
reforma sa și răspunderea sa multilaterală; 
susține că transparența, respectarea vieții 
private, neutralitatea internetului și un 
mediu de încredere pentru părțile 
interesate în domeniul internetului 
reprezintă elemente indispensabile pentru 
formarea unei viziuni de securitate 
durabile privind internetul;

Or. en



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

RO

Amendamentul 12
Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța instituirii, cu 
participarea tuturor actorilor relevanți de la 
nivelul Uniunii Europene, a unui Forum 
european privind guvernarea internetului 
(FGI), care ar face un bilanț al experienței 
dobândite de FGI-urile naționale, ar 
funcționa ca un pol regional și ar face 
cunoscute, într-un mod mai eficient, 
chestiunile, pozițiile și preocupările de la 
nivel european în cadrul viitoarelor FGI-uri 
internaționale;

6. subliniază importanța instituirii, cu 
participarea tuturor actorilor relevanți de la 
nivelul Uniunii Europene, a unui Forum 
european privind guvernarea internetului 
(FGI), care ar face un bilanț al experienței 
dobândite de FGI-urile naționale, ar 
funcționa ca un pol regional și ar face 
cunoscute, într-un mod mai eficient, 
chestiunile, pozițiile și preocupările de la 
nivel european în cadrul viitoarelor FGI-uri 
internaționale, astfel încât Uniunea 
Europeană să se poată exprima cu o 
singură voce în cadrul negocierilor;

Or. en

Amendamentul 13
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. își reiterează opinia potrivit căreia o
metodă bazată pe participarea mai multor 
părți interesate în ceea ce privește
guvernarea internetului este determinantă 
pentru asigurarea unei abordări globale și 
bazate pe incluziune în acest domeniu.

7. salută natura diversă a participanților 
la forumurile FGI, începând cu 2006, în 
ceea ce privește atât reprezentarea 
regională, cât și cea a părților interesate;
își reiterează opinia potrivit căreia o 
implicare multilaterală, democratică și 
transparentă, bazată pe participarea mai 
multor părți interesate, în guvernarea 
internetului este determinantă pentru 
asigurarea unei abordări globale și bazate 
pe incluziune în acest domeniu.

Or. en


