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Alteração  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Renovação do mandato do Fórum sobre a Governação da Internet 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Salienta que o Parlamento deve 

continuar a participar em futuras reuniões 

do FGI com uma delegação substancial, a 

fim de contribuir eficazmente para a 

formulação de uma abordagem coerente e 

global da UE, em conjunto com os 

Estados-Membros e a Comissão; 

4. Salienta que o Parlamento deve 

continuar a participar em futuras reuniões 

do FGI com uma delegação substancial e 

politicamente inclusiva, a fim de 

contribuir eficazmente para a formulação 

de uma abordagem coerente e global da 

UE, em conjunto com os Estados-Membros 

e a Comissão; 

Or. en 
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Alteração  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ ALE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Renovação do mandato do Fórum sobre a Governação da Internet 

Proposta de resolução comum 

N.º 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Destaca que está firmemente empenhado 

no modelo multilateral de governação da 

Internet; insta a Comissão, os 

Estados-Membros e todas as partes 

interessadas a reforçarem a 

sustentabilidade deste modelo, tornando os 

intervenientes e os processos, a nível 

nacional, regional e internacional, mais 

inclusivos, transparentes e responsáveis; 

6. Destaca que está firmemente empenhado 

num modelo multilateral, 

democraticamente responsável, de 

governação da Internet; insta a Comissão, 

os Estados-Membros e todas as partes 

interessadas a reforçarem a 

sustentabilidade deste modelo, tornando os 

intervenientes e os processos, a nível 

nacional, regional e internacional, mais 

inclusivos, transparentes e responsáveis; 

Or. en 

 

 


