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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka piekļuve internetam ir viena no pamattiesībām, tā ir gan atkarīga no vairāku 
citu pamattiesību ievērošanas, gan nodrošina to ievērošanu; uzsver, ka visu līmeņu 
iestādes un ieinteresētās personas tāpēc ir vispārēji atbildīgas par to, lai palīdzētu 
nodrošināt ikvienam iespēju izmantot tiesības būt līdzdalīgam informācijas sabiedrībā, 
vienlaikus cīnoties pret divām cieši saistītām problēmām elektronikas laikmetā — e-
analfabētismu un nedemokrātisku atstumšanu;

2. jo īpaši uzsver, ka jāuzlabo augšupēju pieeju un e-demokrātijas novērtēšana, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek izveidoti būtiski aizsardzības mehānismi, lai nepieļautu valsts vai 
privātā sektora jaunus uzraudzības, kontroles un cenzūras paņēmienus, tādējādi 
nodrošinot, ka interneta piekļuves brīvība un privātuma aizsardzība ir patiesa, nevis 
iluzora;

3. atbalsta „integrētas privātās dzīves aizsardzības” principa veicināšanu, saskaņā ar kuru
jauno tehnoloģiju dzīves ciklā pēc iespējas drīzāk būtu jāievieš privātās dzīves un datu 
aizsardzības prasības, nodrošinot iedzīvotājiem drošu un lietošanai draudzīgu vidi; mudina 
iekļaut Interneta tiesību hartas pamatprincipus interneta pārvaldības turpmāko pasākumu 
pētniecības un izstrādes procesā; 

4. uzsver, ka jāpārdomā un jāizstrādā visaptveroša stratēģija cīņai pret kibernoziegumiem, 
īpašu uzmanību veltot kibernoziegumu pārrobežu piekritībai „mākoņdatošanas” gadījumā;

5. uzskata, ka ir jārisina jautājumi par ICANN atbildību un pārredzamību, jo īpaši par tās 
reformu un daudzpusējo atbildību; 

6. uzsver, cik svarīga ir Eiropas IGF izveide, piedaloties visām ES ieinteresētajām personām, 
— šajā forumā tiktu analizēta valstu IGF pieredze, tas darbotos kā reģionāls centrs un 
efektīvāk informētu turpmākos starptautiskos IGF par Eiropas mēroga problēmām, 
viedokļiem un bažām;

7. atkārtoti pauž savu uzskatu, ka iesaistīto personu daudzpusējība interneta pārvaldībā ir 
galvenais faktors, kas nodrošina iekļaujošu un holistisku pieeju šajā jomā.


