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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. understreger, at der allerede kan tages 

ved lære af de frugtbare drøftelser, som 

hidtil har fundet sted i forbindelse med 

IGF, og på hvilke der kan følges op, 

navnlig om lovgivningsmæssige aspekter 

ved elektronisk kommunikation og 

spørgsmål om datasikkerhed og privatlivets 

fred; understreger behovet for at sikre et 

åbent og uafhængigt internet som en global 

og fælles ressource sammen med en ikke-

diskriminerende adgang til viden i 

fremtiden på grundlag af interessenternes 

initiativer og behov og ytringsfrihed; 

10. understreger, at der allerede kan tages 

ved lære af de frugtbare drøftelser, som 

hidtil har fundet sted i forbindelse med 

IGF, og på hvilke der kan følges op, 

navnlig om lovgivningsmæssige aspekter 

ved elektronisk kommunikation og 

spørgsmål om datasikkerhed og privatlivets 

fred; mener, at der er behov for yderligere 

drøftelser i IGF om spørgsmål vedrørende 

it-sikkerhed og it-kriminalitet, som 

varierer lige fra løsninger til at forbedre 

sikkerheden i kritiske infrastrukturer til 

tilvejebringelse af hensigtsmæssige 

redskaber for sikker kommunikation til 

enkeltpersoner og små virksomheder, 

navnlig e-autentificering og kryptering; 

understreger behovet for at sikre et åbent 

og uafhængigt internet som en global og 

fælles ressource sammen med en ikke-

diskriminerende adgang til viden i 

fremtiden på grundlag af interessenternes 

initiativer og behov og ytringsfrihed; 

Or. en 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake,  
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Fælles beslutningsforslag 

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

Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. finder det nyttigt at forny IGF's 

mandat for en længere periode end fem år 

med henblik på at give de forskellige 

interessenter mulighed for bedre at 

planlægge deres aktiviteter;  

Or. en 

 

 


