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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че достъпът до интернет е основно право, което зависи от упражняването 
на редица други основни права и в същото време го гарантира; подчертава, че 
поради това институциите и заинтересованите страни на всички равнища носят 
обща отговорност да оказват подкрепа, с цел да се гарантира, че всеки може да 
упражнява правото си на участие в информационното общество, като същевременно 
противодействат на взаимосвързаните предизвикателства на електронната 
неграмотност и изолацията от демократичния процес в електронната ера;

2. подчертава по-специално, че е необходимо да се засили развитието на подходите 
„отдолу-нагоре“ и на електронната демокрация, като същевременно се гарантира 
създаването на значителни предпазни механизми срещу нови форми на надзор, 
контрол и цензура от страна на публични или частни участници, така че свободата 
на достъпа до интернет и защитата на личния живот да са реални, а не въображаеми;

3. подкрепя насърчаването на принципа на зачитане на личния живот още във фазата 
на проектиране на продукта („privacy by design“), съгласно който възможно най-
рано в жизнения цикъл на новите технологични разработки следва да се въведат 
изисквания за защита на правото на неприкосновеност на личния живот и за защита 
на личните данни, като се гарантира на гражданите удобна за потребителя среда; 
насърчава включването на основните принципи на „Декларацията за правата в 
интернет“ в процесите на изследване и разработка на следващите стъпки от 
управлението на интернет; 

4. подчертава, че е необходимо да се обмисли и изготви всеобхватна стратегия за 
борба с киберпрестъпността, със специален акцент върху юрисдикцията при 
трансгранични киберпрестъпления в областта на  „изчислителните облаци“ („cloud 
computing“); 

5. счита, че е необходимо да се разгледат въпросите, свързани с отчетността и 
прозрачността на ICANN, по-специално нейното реформиране и многостранна 
отчетност; 

6. подчертава, че е важно да се създаде, с участието на всички заинтересовани страни 
на равнище ЕС, европейски форум за управление на интернет, който да направи 
преглед на опита, придобит от националните форуми за управление на интернет, да 
функционира като регионален център и да представи по-ефективно 
общоевропейските проблеми, позиции и въпроси, които предизвикват загриженост, 
в предстоящите международни форуми за управление на интернет;

7. отново заявява своето становище, че подход, който разчита на многостранно 
участие по отношение на управлението на интернет, е ключът за гарантиране на 
интегриращ и комплексен подход в тази област.


