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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-aċċess għall-Internet huwa dritt fundamentali, li fl-istess ħin jiddependi minn, 
u jiggarantixxi l-eżerċizzju ta' għadd ta' drittijiet fundamentali oħra;  jenfasizza li l-
istituzzjonijiet u l-partijiet interessati fil-livelli kollha għandhom għalhekk ir-
responsabilità ġenerali li jagħtu s-sehem tagħhom biex jiggarantixxu li kulħadd ikun jista' 
jeżerċita d-dritt tiegħu li jipparteċipa fis-soċjetà tal-informazzjoni u fl-istess ħin jittrattaw 
l-isfidi paralleli tal-illitteriżmu elettroniku u tal-esklużjoni demokratika fl-era elettronika;

2. Jenfasizza speċjalment il-bżonn li tissaħħaħ l-evoluzzjoni ta' approċċ 'minn isfel għal fuq' 
u tad-demokrazija elettronika, filwaqt li jiġi garantit li jitwaqqfu salvagwardji sinifikanti 
kontra forom ġodda ta' viġilanza, kontroll u ċensura minn atturi pubbliċi jew privati, 
sabiex il-libertà ta' aċċess għall-Internet u l-ħarsien tal-ħajja privata jkunu reali u mhux 
illużorji;

3. Isostni l-promozzjoni tal-prinċipju 'privacy by design' li permezz tiegħu r-rekwiżiti ta' 
protezzjoni tal-privatezza u tad-data għandhom jiddaħħlu kemm jista' jkun malajr fiċ-ċiklu 
tal-ħajja ta' żviluppi teknoloġiċi ġodda, b'hekk liċ-ċittadini jiġi garantit ambjent sikur u ta' 
użu faċli għaċ-ċittadini; jinkoraġġixxi l-inkorporazzjoni tal-prinċipji fundamentali tal-
'Karta tad-Drittijiet tal-Internet' fil-proċess ta' riċerka u żvilupp tal-passi li jmiss fil-
governanza tal-Internet; 

4. Jenfasizza l-bżonn li ssir riflessjoni dwar strateġija komprensiva għall-ġlieda kontra l-
kriminalità ċibernetika u l-bżonn li din tiġi żviluppata, b'enfasi partikolari fuq il-
ġurisdizzjoni transkonfinali fuq il-kriminalità ċibernetika fl-isfera tal-'cloud computing'; 

5. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jiġu ttrattati r-responsabilità u t-trasparenza tal-ICANN, 
speċjalment ir-riforma u r-responsabilità multilaterali tagħha; 

6. Jisħaq fuq l-importanza tat-twaqqif, flimkien mal-parteċipazzjoni tal-atturi kollha rilevanti 
tal-UE, ta' Forum dwar il-Governanza tal-Internet (IGF) Ewropew li jagħmel rendikont 
tal-esperjenza miksuba minn IGFs nazzjonali, jiffunzjona bħala ċentru reġjonali, u jwassal 
b'mod aktar effiċjenti kwistjonijiet, pożizzjonijiet u tħassib ta' interess mifrux mal-Ewropa 
kollha fl-IGFs internazzjonali li ġejjin;

7. Itenni l-fehma tiegħu li approċċ li jinkludi ħafna partijiet interessati rigward il-Governanza 
tal-Internet huwa kruċjali biex jiġi garantit approċċ inklużiv u olistiku f'dan il-qasam.


