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Amendement  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat het Parlement met een 

stevige delegatie moet blijven deelnemen 

aan toekomstige FIB-bijeenkomsten, om 

samen met de lidstaten en de Commissie 

een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren 

aan het formuleren van een EU-benadering 

inzake internetbeheer; 

4. benadrukt dat het Parlement met een 

stevige en politiek inclusieve delegatie 

moet blijven deelnemen aan toekomstige 

FIB-bijeenkomsten, om samen met de 

lidstaten en de Commissie een wezenlijke 

bijdrage te kunnen leveren aan het 

formuleren van een EU-benadering inzake 

internetbeheer; 

Or. en 
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Amendement  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. benadrukt zich krachtig te willen 

inzetten voor het multistakeholdermodel 

van internetbeheer; roept de lidstaten, de 

Commissie en alle belanghebbenden op de 

duurzaamheid van dit model te vergroten 

door te zorgen voor een grotere 

inclusiviteit, transparantie en 

controleerbaarheid van de deelnemende 

partijen en processen op nationaal, 

regionaal en internationaal niveau; 

6. benadrukt zich krachtig te willen 

inzetten voor een democratisch 

verantwoord multistakeholdermodel van 

internetbeheer; roept de lidstaten, de 

Commissie en alle belanghebbenden op de 

duurzaamheid van dit model te vergroten 

door te zorgen voor een grotere 

inclusiviteit, transparantie en 

controleerbaarheid van de deelnemende 

partijen en processen op nationaal, 

regionaal en internationaal niveau; 

Or. en 

 

 


