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Pozměňovací návrh  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje, že se lze již poučit 

z plodných výměn názorů, které se dosud 

konaly v souvislosti s fóry IGF, a že je 

možné je uplatnit v praxi, zejména pokud 

jde o regulační aspekty elektronické 

komunikace a otázky bezpečnosti údajů 

a ochrany soukromí; zdůrazňuje, že je třeba 

zajistit otevřený a nezávislý internet jako 

celosvětový společný zdroj a také 

nediskriminační přístup ke znalostem 

v budoucnosti na základě iniciativ a potřeb 

zúčastněných stran a rovněž svobodu 

projevu; 

10. zdůrazňuje, že se lze již poučit 

z plodných výměn názorů, které se dosud 

konaly v souvislosti s fóry IGF, a že je 

možné je uplatnit v praxi, zejména pokud 

jde o regulační aspekty elektronické 

komunikace a otázky bezpečnosti údajů 

a ochrany soukromí; domnívá se, že je 

třeba v rámci IGF pokračovat v debatě o 

otázkách kybernetické bezpečnosti a 

kyberkriminality, aťuž jde o možnosti 

lepšího zabezpečení kritické 

infrastruktury či poskytnutí přiměřených 

nástrojů pro bezpečnou komunikaci 

jednotlivcům a malým podnikům, zejména 

nástroje elektronické autentifikace a 

kódování; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

otevřený a nezávislý internet jako 

celosvětový společný zdroj a také 

nediskriminační přístup ke znalostem 

v budoucnosti na základě iniciativ a potřeb 

zúčastněných stran a rovněž svobodu 

projevu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. považuje za užitečné, aby se mandát 

IGF prodlužoval na delší období než pět 

let, aby se různým zainteresovaným 

subjektům umožnilo lépe plánovat jejich 

aktivity;  

Or. en 

 

 


