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Amendamentul 2 

Michel Reimon, Julia Reda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază faptul că Parlamentul ar trebui 
să participe în continuare la viitoarele 

reuniuni ale FGI cu o delegație 
substanțială, pentru a contribui în mod 

eficient la formularea, împreună cu statele 
membre și Comisia, a unei abordări a UE 
în ceea ce privește guvernanța internetului; 

4. subliniază faptul că Parlamentul ar trebui 
să participe în continuare la viitoarele 

reuniuni ale FGI cu o delegație substanțială 

și care să reprezinte un larg evantai 
politic, pentru a contribui în mod eficient la 
formularea, împreună cu statele membre și 
Comisia, a unei abordări a UE în ceea ce 

privește guvernanța internetului; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Michel Reimon, Julia Reda 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază faptul că și-a asumat un 

angajament ferm în favoarea modelului 
multilateral de guvernanță a internetului; 

invită statele membre, Comisia și toate 
părțile interesate să consolideze în 
continuare sustenabilitatea modelului 

multilateral, făcând ca actorii și procesele 
la nivel național, regional și internațional 
să fie mai favorabili incluziunii, mai 
transparenți și mai responsabili; 

6. subliniază faptul că și-a asumat un 

angajament ferm în favoarea unui model 
multilateral de guvernanță a internetului 

responsabil din punct de vedere 
democratic; invită statele membre, 
Comisia și toate părțile interesate să 

consolideze în continuare sustenabilitatea 
modelului multilateral, făcând ca actorii și 
procesele la nivel național, regional și 
internațional să fie mai favorabili 
incluziunii, mai transparenți și mai 

responsabili; 

Or. en 

 
 


