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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 
výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. Pripomína, že prístup k internetu je základným právom, ktoré zároveň závisí od 
uplatňovania iných základných práv a zaručuje ho; zdôrazňuje, že inštitúcie a 
zainteresované skupiny na všetkých úrovniach majú preto všeobecnú zodpovednosť za 
podieľanie sa na tom, aby každý mohol uplatniť svoje právo účasti na procesoch v 
informačnej spoločnosti, tým, že sa budú zároveň zaoberať dvoma súvisiacimi úlohami, 
počítačovou negramotnosťou a vylúčením z demokratického rozhodovania v ére 
elektroniky;

2. Zdôrazňuje najmä potrebu posilňovať vypracúvanie prístupov „zospodu“ a súčasne 
zabezpečiť, aby sa vytvorila dobrá ochrana voči novým formám dohľadu, kontroly a 
cenzúry verejnými a súkromnými subjektmi a aby sa tak sloboda prístupu k internetu a 
ochrana súkromného života stali reálnymi, a nie iluzórnymi;

3. Podporuje presadzovanie zásady „súkromie ako súčasť návrhu“, podľa ktorej by bolo 
potrebné zaviesť čo najskôr požiadavky na ochranu súkromia a dát do celého cyklu 
nového technologického vývoja, pričom by sa malo občanom zaručiť bezpečné a 
užívateľsky prívetivé prostredie; podporuje začlenenie základných zásad „zákona o 
právach na internete“ do výskumného a vývojového procesu pri ďalších stupňoch správy 
internetu; 

4. zdôrazňuje potrebu zamyslieť sa nad komplexnou stratégiou boja proti kybernetickému 
zločinu, rozvíjať ju a klásť pri nej osobitný dôraz na cezhraničnú jurisdikciu v oblasti 
kybernetického zločinu pri zdieľaní hardvérových a softvérových prostriedkov pomocou 
siete (tzv. cloud computing); 

5. zastáva názor, že je potrebné zaoberať sa zodpovednosťou korporácie ICANN a otázkami 
transparentnosti, a najmä jej reformou a mnohostrannou zodpovednosťou; 

6. zdôrazňuje význam založenia európskeho fóra IGF, na ktorom by sa podieľali všetky 
relevantné subjekty EÚ a ktoré by vyhodnotilo skúsenosti získané národnými fórami IGF, 
fungovalo ako regionálne centrum a efektívnejšie by prepájalo otázky celoeurópskeho 
záujmu, postoje a otázky riešené počas nadchádzajúcich medzinárodných fór IGF;

7. opakovane pripomína názor, že kľúčom zabezpečenia inkluzívneho a holistického 
prístupu v tejto oblasti je mnohostranný prístup k správe internetu.


