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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο 
εξαρτάται από και ταυτόχρονα εγγυάται την άσκηση διαφόρων άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα 
τα επίπεδα έχουν επομένως γενική ευθύνη να συμβάλουν στη διασφάλιση της 
δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας για 
όλους, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στη διττή πρόκληση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού και των αποκλεισμών που συνεπάγεται η δημοκρατική διαδικασία στην 
ηλεκτρονική εποχή·

2. υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη να προωθηθεί η εξέλιξη των προσεγγίσεων «από τη 
βάση» και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, με παράλληλη θέσπιση σοβαρών 
διασφαλίσεων έναντι νέων μορφών εποπτείας, ελέγχου και λογοκρισίας από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η προστασία 
του ιδιωτικού βίου να αποτελούν πραγματικότητα και όχι αυταπάτη·

3. υποστηρίζει την προώθηση της αρχής της «ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού», σύμφωνα 
με την οποία επιβάλλονται απαιτήσεις ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων στο 
νωρίτερο δυνατό στάδιο στον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να 
διασφαλίζεται ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον· ενθαρρύνει την 
ενσωμάτωση των θεμελιωδών αρχών του «Χάρτη των δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο» στη 
διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των επόμενων σταδίων της διακυβέρνησης του 
Διαδικτύου· 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για προβληματισμό ο οποίος να καταλήξει στην ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή δικαιοδοσία για τέτοιου είδους 
αδικήματα στο πλαίσιο των νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων· 

5. θεωρεί αναγκαία την αντιμετώπιση ζητημάτων λογοδοσίας και διαφάνειας της ICANN, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταρρύθμισή της και την πολυμερή λογοδοσία· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
φορέων της ΕΕ, Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου, το οποίο να 
συγκεντρώνει την πείρα από τα αντίστοιχα εθνικά φόρουμ, να λειτουργεί ως 
περιφερειακός πόλος και να αναμεταδίδει αποτελεσματικότερα τα ζητήματα, τις θέσεις 
και τον προβληματισμό πανευρωπαϊκής κλίμακας στα προσεχή διεθνή φόρουμ·

7. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μια διακυβέρνηση του Διαδικτύου με ευρεία συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων φορέων έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση μιας ανοικτής 
και ολιστικής προσέγγισης στο συγκεκριμένο τομέα.


