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Predlog spremembe  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi moral Parlament skupaj z 

državami članicami in Komisijo še naprej s 

številčno delegacijo sodelovati na 

prihodnjih srečanjih foruma o upravljanju 

interneta, da bi tako učinkovito prispeval k 

oblikovanju pristopa EU na tem področju; 

4. poudarja, da bi moral Parlament skupaj z 

državami članicami in Komisijo še naprej s 

številčno in politično vključujočo 

delegacijo sodelovati na prihodnjih 

srečanjih foruma o upravljanju interneta, 

da bi tako učinkovito prispeval k 

oblikovanju pristopa EU na tem področju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da je trdno zavezan modelu za 

upravljanje interneta z več deležniki; 

poziva države članice, Komisijo in vse 

ustrezne deležnike, naj dodatno okrepijo 

vzdržnost tega modela, tako da bodo akterji 

in procesi na nacionalni, regionalni in 

mednarodni ravni postali bolj vključujoči 

in pregledni, hkrati pa bo zagotovljena 

odgovornost; 

6. poudarja, da je trdno zavezan 

demokratično odgovornemu modelu za 

upravljanje interneta z več deležniki; 

poziva države članice, Komisijo in vse 

ustrezne deležnike, naj dodatno okrepijo 

vzdržnost tega modela, tako da bodo akterji 

in procesi na nacionalni, regionalni in 

mednarodni ravni postali bolj vključujoči 

in pregledni, hkrati pa bo zagotovljena 

odgovornost; 

Or. en 

 

 


