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Τροπολογία  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Ανανέωση της θητείας του Φόρουµ για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

συνεχίσει να συµµετέχει στις µελλοντικές 

συνόδους του IGF µε σηµαντική 

αντιπροσωπεία, προκειµένου να συµβάλει 

αποτελεσµατικά στη διαµόρφωση µιας 

προσέγγισης της ΕΕ από κοινού µε τα 

κράτη µέλη και την Επιτροπή· 

4. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

συνεχίσει να συµµετέχει στις µελλοντικές 

συνόδους του IGF µε σηµαντική και χωρίς 

πολιτικούς αποκλεισµούς αντιπροσωπεία, 

προκειµένου να συµβάλει αποτελεσµατικά 

στη διαµόρφωση µιας συνεκτικής και 

ολοκληρωµένης προσέγγισης της ΕΕ από 

κοινού µε τα κράτη µέλη και την 

Επιτροπή· 

Or. en 



 

AM\1049685EL.doc PE547.523v01-00 } 

 PE547.525v01-00 } 

 PE547.535v01-00 } 

 PE547.536v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

9.2.2015  B8-0099/2015 }  

 B8-0121/2015 }  

 B8-0130/2015 }  

 B8-0131/2015 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Ανανέωση της θητείας του Φόρουµ για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. τονίζει ότι είναι σταθερά προσηλωµένο 

στο µοντέλο της πολυσυµµετοχικότητας σε 

ό,τι αφορά την διακυβέρνηση του 

διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 

µέλη και όλους τους ενδιαφερόµενους 

φορείς να ενισχύσουν περαιτέρω τη 

βιωσιµότητα αυτού του µοντέλου 

καθιστώντας τους φορείς και τις 

διαδικασίες, σε εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο, περισσότερο 

πολυδεκτικούς και χαρακτηριζόµενους από 

διαφάνεια και υπευθυνότητα· 

6. τονίζει ότι είναι σταθερά προσηλωµένο 

στο δηµοκρατικά υπεύθυνο µοντέλο της 

πολυσυµµετοχικότητας σε ό,τι αφορά την 

διακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου· καλεί την 

Επιτροπή, τα κράτη µέλη και όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς να ενισχύσουν 

περαιτέρω τη βιωσιµότητα αυτού του 

µοντέλου καθιστώντας τους φορείς και τις 

διαδικασίες, σε εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο, περισσότερο 

πολυδεκτικούς και χαρακτηριζόµενους από 

διαφάνεια και υπευθυνότητα· 
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