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Pozměňovací návrh  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Parlament by se měl 

i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, 

a to významně zastoupenou delegací, aby – 

spolu s členskými státy a Komisí – účinně 

přispíval k formulování postoje EU ke 

správě internetu; 

4. zdůrazňuje, že Parlament by se měl 

i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, 

a to významně zastoupenou a politicky 

inkluzivní delegací, aby – spolu 

s členskými státy a Komisí – účinně 

přispíval k formulování postoje EU ke 

správě internetu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že pevně stojí za modelem 

správy internetu, do něhož je zapojeno 

mnoho zúčastněných stran; vyzývá členské 

státy, Komisi a všechny relevantní 

zúčastněné strany, aby dále posílily 

udržitelnost tohoto modelu tím, že 

zúčastněné subjekty a procesy na 

vnitrostátní, regionální a mezinárodní 

úrovni budou inkluzivnější, 

transparentnější a odpovědnější; 

6. zdůrazňuje, že pevně stojí za takovým 

modelem správy internetu, který je 

demokraticky kontrolovatelný a do něhož 

je zapojeno mnoho zúčastněných stran; 

vyzývá členské státy, Komisi a všechny 

relevantní zúčastněné strany, aby dále 

posílily udržitelnost tohoto modelu tím, že 

zúčastněné subjekty a procesy na 

vnitrostátní, regionální a mezinárodní 

úrovni budou inkluzivnější, 

transparentnější a odpovědnější; 

Or. en 

 

 


