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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat internettoegang een fundamenteel recht is, dat niet alleen aan de uitoefening 
van een aantal andere fundamentele rechten is gekoppeld, maar daarvoor ook garant staat;  
onderstreept dat de daarbij op de respectieve niveaus betrokken instellingen en partijen er 
derhalve gezamenlijk op moeten toezien dat iedereen zijn recht om deel te nemen aan de 
informatiemaatschappij kan uitoefenen, en dat daarnaast ook voor de tweeledige 
problematiek van zowel digibetisme als democratische uitsluiting in het elektronische 
tijdperk oplossingen moeten worden gevonden;

2. onderstreept tevens de noodzaak de ontwikkeling van “bottom-up”-initiatieven en e-
democratie te ondersteunen, en er tegelijkertijd op toe te zien dat er afdoende garanties 
worden geboden tegen nieuwe vormen van bewaking, controle en censuur door openbare 
of particuliere actoren, opdat de vrijheid van internettoegang en de bescherming van het 
privéleven worden ervaren als tastbare en niet als denkbeeldige rechten;

3. steunt de bevordering van het beginsel van 'ingebouwde privacy', dat berust op de regel 
dat privacy- en gegevensbeschermingsvereisten zo vroeg mogelijk in de levenscyclus van 
nieuwe technologische ontwikkelingen moeten worden geïntegreerd, zodat de burgers 
verzekerd zijn van een veilige en gebruikersvriendelijke omgeving; is tevens voorstander 
van integratie van de fundamentele beginselen van het "Handvest van internetrechten" in 
het proces van onderzoek naar en ontwikkeling van de volgende stadia van 
internetgovernance; 

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet worden nagedacht over de ontwikkeling van een 
coherente strategie voor de bestrijding van cybercriminaliteit, waarbij het accent in het 
bijzonder moet komen te liggen op de jurisdictionele aspecten die zijn verbonden aan 
grensoverschrijdende cybercriminaliteit in de 'cloud computing'-sfeer; 

5. is van mening dat er een oplossing moet worden gevonden voor de controleerbaarheids-
en transparantieaspecten van de ICANN, met name waar het de hervorming van en het 
multilaterale toezicht op deze organisatie betreft; 

6. onderstreept de noodzaak van een met medewerking van alle relevante EU-actoren op te 
richten Europees Forum voor internetbeheer (FIB), dat de door de nationale FIB’s 
opgedane ervaringen zou inventariseren, als regionaal verbindingspunt zou fungeren, en 
een effectiever doorgeefluik zou moeten zijn voor pan-Europese kwesties, standpunten en 
problemen die op toekomstige internetbeheersfora aan de orde komen;

7. herinnert nogmaals aan zijn standpunt dat een internetgovernancestrategie waarbij de 
diverse belanghebbende partijen worden betrokken essentieel is om op dit terrein een 
breed geschakeerd en geïntegreerd beleid te kunnen voeren.


