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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Relembra que o acesso à Internet é um direito fundamental, que pressupõe e garante o 
exercício de uma série de outros direitos fundamentais; salienta que as instituições e as 
entidades interessadas a todos os níveis têm a responsabilidade geral de assegurar que 
todos possam exercer o seu direito de participar na sociedade da informação, combatendo 
simultaneamente os desafios da iliteracia digital e da exclusão democrática na era 
electrónica;

2. Salienta, em particular, a necessidade de melhorar a evolução das abordagens de sentido 
ascendente e da democracia digital, garantindo o estabelecimento de salvaguardas 
significativas contra novos meios de vigilância, controlo e censura por parte de entidades 
públicas ou privadas, de forma a que a liberdade de acesso à Internet e a protecção da vida 
privada possam ser reais e não apenas ilusórias;

3. Apoia a promoção do princípio da integração da protecção de dados na concepção das 
ferramentas técnicas ("privacy by design"), de acordo com o qual os requisitos referentes à 
protecção da privacidade e de dados devem ser introduzido o mais depressa possível no 
ciclo de vida dos novos desenvolvimentos tecnológicos, garantido aos cidadãos uma 
utilização fácil e segura dos mesmos; incentiva à integração dos princípios fundamentais 
da "Carta dos Direitos na Internet" ("Internet Bill of Rights") no processo de investigação 
e desenvolvimento das próximas etapas da governação da Internet; 

4. Realça a necessidade de se desenvolver e se reflectir sobre uma estratégia abrangente de 
combate à criminalidade no ciberespaço, com especial ênfase na jurisdição da
cibercriminalidade transfronteiriça, na esfera do chamado “modelo de computação em 
nuvem” (“cloud computing”); 

5. Considera que as questões de responsabilidade e transparência da ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers) necessitam de ser abordadas, sobretudo a 
sua reforma e responsabilização multilateral; 

6. Sublinha a importância da instauração, com a participação de todos os agentes europeus 
relevantes, de um Fórum Europeu sobre a Governação da Internet que faça um balanço da 
experiência adquirida a nível dos FGI nacionais, funcione como um pólo regional e 
transmita de forma mais eficiente questões, posições e preocupações de âmbito europeu 
nos próximos FGI internacionais,

7. Reafirma a sua convicção de que uma abordagem multilateral em matéria de governação 
da Internet é fundamental para assegurar uma abordagem holística e global nesta área.


