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Predlog spremembe 1
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je dostop do interneta 
temeljna pravica, odvisna od številnih 
drugih temeljnih pravic, ki jih hkrati tudi 
zagotavlja; poudarja, da imajo zato 
institucije in zainteresirane strani na vseh 
ravneh splošno odgovornost, da pomagajo 
pri zagotavljanju pravice do sodelovanja v 
informacijski družbi, in da se hkrati 
spopadejo z dvojnim izzivom, ki ga 
predstavljata e-nepismenost in izključitev 
iz demokratičnih procesov v elektronski 
dobi;

1. opozarja, da je dostop do interneta 
temeljna pravica, odvisna od številnih
drugih temeljnih pravic, ki jih hkrati tudi 
zagotavlja; ponavlja, da je treba poiskati 
ravnovesje med konkurenčnima 
interesoma: med svobodo interneta na eni 
strani ter varovanjem pravic uporabnikov 
in njihove zasebnosti na drugi; poudarja, 
da imajo zato institucije in zainteresirane 
strani na vseh ravneh splošno odgovornost, 
da pomagajo pri zagotavljanju pravice do 
sodelovanja v informacijski družbi, s 
posebnim poudarkom na starejših, ki se 
spoprijemajo z več težavami pri 
seznanjanju z novimi tehnologijami, in da 
se hkrati spopadejo z dvojnim izzivom, ki 
ga predstavljata e-nepismenost in 
izključitev iz demokratičnih procesov v 
elektronski dobi;

Or. en

Predlog spremembe 2
Stavros Lambrinidis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je dostop do interneta 
temeljna pravica, odvisna od številnih 
drugih temeljnih pravic, ki jih hkrati tudi 
zagotavlja; poudarja, da imajo zato 
institucije in zainteresirane strani na vseh 
ravneh splošno odgovornost, da pomagajo 
pri zagotavljanju pravice do sodelovanja v 

1. opozarja, da je dostop do interneta 
temeljna pravica, odvisna od številnih 
drugih temeljnih pravic, ki jih hkrati tudi 
zagotavlja in ki vključujejo (a ne 
izključno) spoštovanje zasebnega 
življenja, varstvo podatkov, svobodo 
izražanja, govora in združevanja, svobodo 
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informacijski družbi, in da se hkrati 
spopadejo z dvojnim izzivom, ki ga 
predstavljata e-nepismenost in izključitev 
iz demokratičnih procesov v elektronski 
dobi;

tiska, političnega izražanja in 
sodelovanja, nediskriminacijo, 
izobraževanje in kulturno in jezikovno 
raznolikost; poudarja, da imajo zato 
institucije in zainteresirane strani na vseh 
ravneh splošno odgovornost, da pomagajo 
pri zagotavljanju pravice do sodelovanja v 
informacijski družbi, in da se hkrati 
spopadejo z dvojnim izzivom, ki ga 
predstavljata e-nepismenost in izključitev 
iz demokratičnih procesov v elektronski 
dobi;

Or. en

Predlog spremembe 3
Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je dostop do interneta 
temeljna pravica, odvisna od številnih 
drugih temeljnih pravic, ki jih hkrati tudi 
zagotavlja; poudarja, da imajo zato 
institucije in zainteresirane strani na vseh 
ravneh splošno odgovornost, da pomagajo 
pri zagotavljanju pravice do sodelovanja v 
informacijski družbi, in da se hkrati 
spopadejo z dvojnim izzivom, ki ga 
predstavljata e-nepismenost in izključitev 
iz demokratičnih procesov v elektronski 
dobi;

1. opozarja, da je dostop do interneta 
temeljna potreba, odvisna od številnih 
drugih temeljnih pravic, ki jih hkrati tudi 
zagotavlja; poudarja, da imajo zato 
institucije in zainteresirane strani na vseh 
ravneh splošno odgovornost, da pomagajo 
pri zagotavljanju možnosti sodelovanja 
vsem v informacijski družbi, in da se hkrati 
spopadejo z dvojnim izzivom, ki ga 
predstavljata e-nepismenost in izključitev 
iz demokratičnih procesov v elektronski 
dobi;

Or. en

Predlog spremembe 4
Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja predvsem potrebo po okrepitvi 
pristopa od spodaj navzgor in e-
demokracije ter sočasnem zagotavljanju 
znatnih zaščitnih ukrepov za preprečitev 
novih oblik nadzora, kontrole in cenzure s 
strani javnih ali privatnih akterjev, tako da 
bosta prosti dostop do interneta in 
varovanje zasebnega življenja resnična in 
ne navidezna;

2. poudarja predvsem potrebo po okrepitvi 
pristopa od spodaj navzgor in e-
demokracije ter sočasnem zagotavljanju 
znatnih zaščitnih ukrepov za preprečitev 
novih oblik nadzora, kontrole in cenzure s 
strani javnih ali privatnih akterjev, tako da 
bosta svoboda na internetu in varovanje 
zasebnega življenja resnična in ne 
navidezna;

Or. en

Predlog spremembe 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva javne in zasebne sisteme, naj 
sodelujejo na podlagi stalne skrbi za 
varstvo najbolj ogroženih, zlasti 
mladoletnikov, tako da stalno spremljajo 
spletna mesta, ki imajo lahko poseben 
subjektivni vpliv (pornografska spletna 
mesta, igre na srečo na spletu itd.);

Or. it

Predlog spremembe 6
Stavros Lambrinidis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira pospeševanje načela spoštovanja 
zasebnosti že pri načrtovanju, v skladu s 
katerim je treba zahteve za varstvo 

3. podpira pospeševanje načela spoštovanja 
zasebnosti že pri načrtovanju, v skladu s 
katerim je treba zahteve za varstvo 
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zasebnosti in podatkov čim prej vključiti v 
življenjski ciklus novih tehnoloških 
pridobitev ter s tem državljanom zagotoviti 
varno in uporabniku prijazno okolje; 
spodbuja vključitev temeljnih načel iz 
listine temeljnih pravic na internetu v 
raziskave in v naslednje razvojne korake na 
področju upravljanja interneta;

zasebnosti in podatkov čim prej vključiti v 
življenjski ciklus novih tehnoloških 
pridobitev ter s tem državljanom zagotoviti 
varno in uporabniku prijazno okolje;
spodbuja vključitev temeljnih načel iz 
listine temeljnih pravic na internetu v 
raziskave in v naslednje razvojne korake na 
področju upravljanja interneta; v zvezi s 
tem zahteva dodatne informacije o pobudi 
španskega predsedstva za spodbujanje 
kodeksa o digitalnih pravicah pri 
elektronskih sporočilih in spletnih 
storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 7
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po razmisleku in 
razvoju celostne strategije za boj proti 
kibernetskem kriminalu, s posebnim 
poudarkom na čezmejni pristojnosti za 
kibernetski kriminal na področju 
računalništva v oblaku; 

4. poudarja potrebo po razmisleku in 
razvoju celostne strategije za boj proti 
kibernetskemu kriminalu, s posebnim 
poudarkom na čezmejni pristojnosti za 
kibernetski kriminal na področju 
računalništva v oblaku, zlasti v zvezi z 
varnostjo in zaščito spletnih podatkov in 
uporabo teh podatkov s strani ponudnikov 
storitev računalništva v oblaku;

Or. en

Predlog spremembe 8
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po razmisleku in 
razvoju celostne strategije za boj proti 
kibernetskem kriminalu, s posebnim 
poudarkom na čezmejni pristojnosti za 
kibernetski kriminal na področju 
računalništva v oblaku; 

4. poudarja potrebo po razmisleku in 
razvoju celostne strategije za boj proti 
kibernetskemu kriminalu, pri kateri bi 
upoštevali tudi potrebo po kar največjem 
varstvu mladoletnikov, ki so v spletnem 
svetu v nenehni nevarnosti, s posebnim 
poudarkom na čezmejni pristojnosti za 
kibernetski kriminal na področju 
računalništva v oblaku;

Or. en

Predlog spremembe 9
Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po razmisleku in 
razvoju celostne strategije za boj proti 
kibernetskem kriminalu, s posebnim 
poudarkom na čezmejni pristojnosti za 
kibernetski kriminal na področju 
računalništva v oblaku;

4. poudarja potrebo po razmisleku in 
razvoju celostne strategije za povečanje 
kibernetske varnosti in boj proti vsem 
vrstam kibernetskega kriminala, s 
posebnim poudarkom na čezmejni 
pristojnosti za kibernetski kriminal na 
področju računalništva v oblaku;

Or. en

Predlog spremembe 10
Alexander Alvaro

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ponavlja, da je treba pri boju proti 
kibernetskemu kriminalu in otroški 
pornografiji odstraniti kaznive vsebine pri 
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viru, namesto da se onemogoči dostop do 
spletnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 11
Stavros Lambrinidis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zavzema stališče, da morata biti 
obravnavani odgovornost in preglednost 
delovanja Organizacije za dodeljevanje 
spletnih imen in številk, še posebno njena 
reforma ter mnogostranska odgovornost; 

5. zavzema stališče, da morata biti 
obravnavani odgovornost in preglednost 
delovanja Organizacije za dodeljevanje 
spletnih imen in številk, še posebno njena 
reforma ter mnogostranska odgovornost; 
meni, da so preglednost, spoštovanje 
zasebnosti, spletna nevtralnost in okolje, 
kjer vlada zaupanje med internetnimi 
zainteresiranimi stranmi, nujni elementi 
pri oblikovanju trajnostnega varnostnega 
koncepta interneta;

Or. en

Predlog spremembe 12
Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi bilo pomembno 
ustanoviti evropski forum za upravljanje 
interneta, v sodelovanju z ustreznimi 
akterji Evropske unije, ki bo povzel 
izkušnje, pridobljene na nacionalnih 
forumih za upravljanje interneta, deloval 
kot regionalni pol in učinkoviteje 
posredoval vseevropske zadeve, stališča in 
pomisleke na prihodnjem mednarodnem 

6. poudarja, da bi bilo pomembno 
ustanoviti evropski forum za upravljanje 
interneta, v sodelovanju z ustreznimi 
akterji Evropske unije, ki bo povzel 
izkušnje, pridobljene na nacionalnih 
forumih za upravljanje interneta, deloval 
kot regionalni pol in učinkoviteje 
posredoval vseevropske zadeve, stališča in 
pomisleke na prihodnjem mednarodnem 
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forumu za upravljanje interneta; forumu za upravljanje interneta, da bi EU 
lahko enotno nastopila v pogajanjih;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponavlja, da je pristop, pri katerem je za 
upravljanje interneta zainteresiranih več 
strani, ključ za zagotovitev 
vsevključujočega in celovitega pristopa na 
tem področju.

7. pozdravlja raznolikost sodelujočih na 
evropskem forumu za upravljanje 
interneta od leta 2006, tako glede 
regionalne zastopanosti kot zastopanosti 
zainteresiranih strani; ponavlja, da je 
pristop, pri katerem pri upravljanju
interneta sodeluje več zainteresiranih
strani in je večstransko, demokratično in 
pregledno, ključ za zagotovitev 
vsevključujočega in celovitega pristopa na 
tem področju.

Or. en


