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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. emlékeztet, hogy az internet alapvető jog, amely egyszerre függ számos más alapvető 
jogtól és garantálja azokat; hangsúlyozza, hogy a különböző szinten működő intézmények 
és szereplők általános felelősséget viselnek annak biztosítása tekintetében, hogy mindenki 
gyakorolhassa az információs társadalomban való részvétel jogát, és egyszerre kell 
szembenézniük a digitális írástudatlanság és a digitális korszak demokráciájából való 
kirekesztés problémájával;

2. különösen hangsúlyozza, hogy fontos az alulról felfelé irányuló megközelítés és az e-
demokrácia fejlesztése, illetve ezzel egyidejűleg a megfelelő biztosítékok állami és 
magánszereplők általi létrehozása a felügyelet, ellenőrzés és cenzúra új formái ellen annak 
érdekében, hogy az internethez való hozzáférés szabadsága és a magánélet védelme 
valóságos, nem csupán látszólagos jogok legyenek;

3. ösztönzi a „beépített magánélet-védelem” elvének érvényesítését, amelynek értelmében a 
magánélet- és adatvédelmi előírásokat a lehető leghamarabb be kell építeni az új 
technológiai fejlesztések életciklusába, biztonságos és felhasználóbarát környezetet 
biztosítva az állampolgárok számára; ösztönzi az internetre vonatkozó törvény („Internet 
Bill of Rights”) alapelveinek beleépítését az internetszabályozás következő lépéseire 
vonatkozó kutatási és fejlesztési folyamatba; 

4. hangsúlyozza, hogy kritikával kell illetni és tovább kell fejleszteni a kiberbűnözés elleni 
küzdelemre vonatkozó átfogó stratégiát, különös hangsúlyt fektetve a határokon átnyúló 
kiberbűnözésre vonatkozó igazságszolgáltatás kérdésére a „felhőalapú számítástechnika” 
(cloud computing) területén; 

5. úgy véli, az ICANN elszámoltathatósági és átláthatósági problémáival foglalkozni kell, 
különösen a reform és a többoldalú elszámoltathatóság tekintetében; 

6. hangsúlyozza, hogy valamennyi jelentős uniós szereplő részvételével létre kell hozni egy 
európai internetszabályozási fórumot (IGF-et), amely összesítené a nemzeti IGF-ek által 
gyűjtött tapasztalatokat, regionális érintkezési pontként működne, és hatékonyabban 
közvetítené az európai szintű ügyeket, álláspontokat és aggodalmakat az elkövetkező 
nemzetközi IGF-eken;

7. ismételten hangot ad azon álláspontjának, hogy az internetszabályozás tekintetében a 
többszereplős megközelítés kulcsfontosságú az integrált, holisztikus megközelítés 
biztosítása érdekében.


