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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum
a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že přístup k internetu je základním právem, které jednak závisí a na druhé 
straně i zaručuje fungování řady jiných základních práv; zdůrazňuje, že orgány
a zúčastněné strany na všech úrovních proto mají obecnou povinnost napomáhat 
zajišťování toho, aby všichni mohli vykonávat své právo na účast v rámci informační 
společnosti a zároveň bojovat proti dvěma problémům elektronického věku – internetové 
negramotnosti a vyloučení z demokratické účasti;

2. zdůrazňuje zejména nutnost posílit rozvoj přístupů „zezdola nahoru“ a „e-demokracie“
a zároveň zajistit ustanovení důležitých bezpečnostních opatření zaměřených proti novým 
formám dohledu, kontroly a cenzury ze strany veřejných či soukromých aktérů, tak aby 
svobodný přístup k internetu a ochrana soukromí byly realitou a nikoli pouze iluzí;

3. podporuje propagaci zásady „soukromí coby aspekt návrhu“, podle níž by měly být co 
možná nejdříve zavedeny požadavky na ochranu soukromí a údajů v souvislosti s novým 
technickým rozvojem, jež by zajišťovaly uživatelsky příjemné prostředí pro občany; 
podporuje začlenění základních zásad „internetové listiny práv“ do procesu výzkumu
a rozvoje v rámci dalších kroků v oblasti řízení internetu; 

4. zdůrazňuje, že je nutné zvažovat a rozvíjet ucelenou strategii zaměřenou na boj proti 
počítačové kriminalitě se zvláštním důrazem na právní pravomoc v oblasti přeshraniční 
počítačové kriminality týkající se „cloud computing“ (poskytování jednotlivých programů 
přes internet za úhradu);

5. je toho názoru, že je třeba zabývat se otázkami transparentnosti a odpovědnosti 
Internetového sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN), a zejména jeho reformou
a mnohostrannou odpovědností; 

6. zdůrazňuje význam založení evropského fóra o dozoru nad internetem (IGF) za účasti 
všech příslušných aktérů EU, které by vyhodnotilo zkušenosti získané v rámci 
vnitrostátních fór, sloužilo jako regionální pól a účinněji prosazovalo evropské otázky, 
názory a obavy na nadcházejících mezinárodních fórech o dozoru nad internetem;

7. znovu opakuje svůj názor, že pro zajištění inkluzivního a uceleného přístupu v této oblasti 
je zásadní přístup zohledňující zájmy všech zúčastněných stran v oblasti řízení internetu.


