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Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos būsimosios 
2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių 
telekomunikacijų reglamentų taikymo srities išplėtimo 
(2012/2881(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/140/EB1, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo;

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/136/EB2, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 16 d. direktyvą 2002/77/EB3 dėl konkurencijos 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl atviro interneto ir tinklo 
neutralumo Europoje4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo 
etapų5,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma ES 
pozicija dėl Tarptautinio telekomunikacijų reglamento persvarstymo, kurios turi būti 
laikomasi Pasaulinėje tarptautinių telekomunikacijų konferencijoje arba jos 
parengiamuosiuose organuose (COM(2012) 0430),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi tarptautinius telekomunikacijų reglamentus (TTR) Pasaulinė administracinė 
telegrafijos ir telefonijos konferencija priėmė 1988 m. Melburne ir nuo tada jie nebuvo 
persvarstyti;

B. kadangi šiuos tarptautinius telekomunikacijų reglamentus yra pasirašiusios 27 Europos 

1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.
2 OL L 337, 2009 12 18, p. 11.
3 OL L 249, 2002 9 17, p. 21.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0511.
5 OJ C 236 E, 2011 8 12, p. 33.
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Sąjungos valstybės narės;

C. kadangi Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) paragino 2012 m. gruodžio 3–14 d. 
Dubajuje surengti susitikimą (Pasaulinę tarptautinių telekomunikacijų konferenciją) ir 
jame susitarti dėl naujo šių tarptautinių telekomunikacijų reglamentų teksto;

1. ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad bet kokie tarptautinių telekomunikacijų 
reglamentų pakeitimai būtų suderinami su ES teisynu ir tolesniu Sąjungos tikslu ir 
interesu padaryti internetą vieša erdve, kurioje gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės 
laisvės, ypač saviraiškos ir susirinkimų laisvės, ir laikomasi laisvos rinkos principų, 
užtikrinamas tinklo neutralumas ir verslumas;

2. pabrėžia, kad kai kurie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos valstybių narių pateikti 
tarptautinių telekomunikacijų reglamentų reformos pasiūlymai turėtų neigiamą poveikį 
internetui, jo architektūrai, veiklai, turiniui ir saugumui, verslo santykiams, interneto 
valdymui ir laisvam informacijos srautui internete;

3. yra susirūpinęs, kad į šiuos Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos reformos pasiūlymus 
įeina specialių tarpusavio ryšio kainos nustatymo mechanizmų, kurie, didindami kainas ir 
kliudydami inovacijoms, galėtų kelti didžiulę grėsmę atviram ir konkurencingam interneto 
pobūdžiui, nustatymas;

4. mano, kad galima kai kurių pateiktų pasiūlymų pasekmė – Tarptautinė telekomunikacijų 
sąjunga imtų valdyti internetą, užuot jam buvus atviru, įtraukiu ir vartotojų interesais ir 
daugiašališkumu grindžiamu modeliu;

5. mano, kad Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga ar bet kuri kita viena centralizuota 
institucija (pvz., Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija (IVNPK)) nėra 
tinkama institucija interneto reguliavimo valdžiai įtvirtinti;

6. ragina valstybes nares vengti bet kokių tarptautinių telekomunikacijų reglamentų 
pakeitimų, kurie pakenktų interneto atvirumui, tinklo neutralumui, prieigai prie kūrybinio 
turinio internete ir dalyvaujamojo valdymo, patikėto daugeliui veikėjų, kaip antai 
vyriausybės, viršnacionalinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, dideli ir maži 
privatūs operatoriai ir interneto visuomenė, kurią sudaro naudotojai ir vartotojai;

7. ragina Tarybą suteikti Komisijai aiškius ir skaidrius įgaliojimus koordinuoti bendrą ES 
strategiją tarp valstybių narių, visų pirma siekiant užtikrinti ir išsaugoti interneto atvirumą, 
apsaugoti interneto naudotojų teises ir laisves ir koordinuoti tarptautinių telekomunikacijų 
reglamentų persvarstymo derybas Europos Sąjungos vardu, remiantis visu sukauptu 
įvairių suinteresuotų šalių indėliu;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


