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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad prieiga prie interneto yra pagrindinė teisė, kuri tuo pat metu priklauso nuo 
keleto kitų pagrindinių teisių laikymosi bei tokias teises užtikrina; todėl pabrėžia, kad 
institucijos ir suinteresuotosios šalys visuose lygmenyse iš esmės privalo padėti 
užtikrinant teisę kiekvienam dalyvauti informacinėje visuomenėje, tuo pat metu 
sprendžiant dvi tarpusavyje susijusias elektroninio amžiaus problemas – e. neraštingumą ir 
demokratinę atskirtį;

2. ypač pabrėžia poreikį stiprinti metodą „iš apačios į viršų“ bei e. demokratiją, tuo pat metu 
užtikrinant, kad bus patvirtintos pakankamos priemonės, užtikrinančios apsaugą nuo naujų 
priežiūros, kontrolės ir cenzūros formų, kurios gali būti taikomos visuomeninių arba 
privačių veikėjų, kad laisvė naudotis internetu ir asmeninio gyvenimo apsauga būtų tikras, 
o ne iliuzinis reiškinys;

3. pritaria „projektuojant užtikrinamo privatumo“ principo skatinimui, kuriuo vadovaujantis 
privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimai turėtų būti įvesti kaip galima ankstesnėje 
naujų technologijų gyvavimo ciklo fazėje, užtikrinant piliečiams saugią ir palankią 
aplinką; ragina pagrindinius „Interneto teisių akto“ principus įtraukti į artimiausius 
interneto valdymo mokslinių tyrimų ir plėtros procesų etapus; 

4. pabrėžia poreikį apsvarstyti ir plėtoti išsamią strategiją skirtą kovai su elektroniniais 
nusikaltimais, ypač susitelkiant ties tarpvalstybinio masto elektroninių nusikaltimų 
jurisdikcija nuotolinių išteklių paslaugų (angl. cloud computing) srityje;

5. mano, kad būtina spręsti Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacijos skaidrumo ir 
atskaitomybės klausimus, o ypač vykdyti jos reformą ir stiprinti daugiašalę atskaitomybę; 

6. pabrėžia būtinybę įsteigti Europos interneto valdymo forumą, dalyvaujant visiems 
susijusiems ES veikėjams, kuris kritiškai įvertintų nacionalinių interneto valdymo forumo 
įgytą patirtį, veiktų kaip regioninis ramstis ir tarptautiniams interneto valdymo forumams 
veiksmingiau perduotų Europos masto problemas, pozicijas bei rūpesčius;

7. pakartoja savo nuomonę, kad požiūris, pagrįstas daugelio suinteresuotų šalių įtraukimu 
yra būtinas norint užtikrinti visa apimantį ir įtraukiantį požiūrį šioje srityje.


