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Poprawka  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

PrzedłuŜenie mandatu Forum Zarządzania Internetem 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, Ŝe Parlament reprezentowany 

przez liczną delegację powinien w dalszym 

ciągu brać udział w przyszłych 

posiedzeniach Forum, aby wraz z 

państwami członkowskimi i Komisją 

skutecznie przyczynić się do opracowania 

spójnego i wszechstronnego podejścia UE; 

4. podkreśla, Ŝe Parlament, reprezentowany 

przez liczną i otwartą pod względem 

politycznym delegację, powinien w 

dalszym ciągu brać udział w przyszłych 

posiedzeniach Forum, aby wraz z 

państwami członkowskimi i Komisją 

skutecznie przyczynić się do opracowania 

spójnego i wszechstronnego podejścia UE; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

PrzedłuŜenie mandatu Forum Zarządzania Internetem 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla, Ŝe stanowczo opowiada się za 

wielostronnym modelem zarządzania 

internetem; wzywa państwa członkowskie, 

Komisję i wszystkie zainteresowane strony 

do dalszego wzmacniania trwałości tego 

modelu poprzez sprawianie, by podmioty i 

procesy na poziomie krajowym, 

regionalnym i międzynarodowym były 

bardziej otwarte na udział róŜnych 

zainteresowanych stron, przejrzyste i 

rozliczalne; 

6. podkreśla, Ŝe stanowczo opowiada się za 

wielostronnym i zgodnym z zasadami 

odpowiedzialności demokratycznej 

modelem zarządzania internetem; wzywa 

państwa członkowskie, Komisję i 

wszystkie zainteresowane strony do 

dalszego wzmacniania trwałości tego 

modelu poprzez sprawianie, by podmioty i 

procesy na poziomie krajowym, 

regionalnym i międzynarodowym były 

bardziej otwarte na udział róŜnych 

zainteresowanych stron, przejrzyste i 

rozliczalne; 

Or. en 

 

 


