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10. τονίζει ότι είναι δυνατόν να συναχθούν 

διδάγµατα από τις γόνιµες ανταλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του IGF 

µέχρι σήµερα και µπορούν να 

ενεργοποιηθούν, ιδίως όσον αφορά τις 

ρυθµιστικές πτυχές των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και τα θέµατα 

ασφάλειας των δεδοµένων και του 

ιδιωτικού βίου· υπογραµµίζει την ανάγκη 

να εξασφαλιστεί ένα ανοικτό και 

ανεξάρτητο διαδίκτυο ως ένα παγκόσµιο 

κοινό αγαθό, µαζί µε τη µελλοντική άνευ 

διακρίσεων πρόσβαση στη γνώση, µε βάση 

τις πρωτοβουλίες και τις ανάγκες των 

ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και την 

ελευθερία της έκφρασης· 

10. τονίζει ότι είναι δυνατόν να συναχθούν 

διδάγµατα από τις γόνιµες ανταλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του IGF 

µέχρι σήµερα και µπορούν να 

ενεργοποιηθούν, ιδίως όσον αφορά τις 

ρυθµιστικές πτυχές των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και τα θέµατα 

ασφάλειας των δεδοµένων και του 

ιδιωτικού βίου· θεωρεί ότι χρειάζονται 
περαιτέρω συζητήσεις εντός του IGF για 
ζητήµατα που συνδέονται µε την 
ασφάλεια και τα εγκλήµατα στον 
κυβερνοχώρο, από λύσεις για τη βελτίωση 
της ασφάλειας κρίσιµων υποδοµών έως 
την παροχή των κατάλληλων εργαλείων 
για ασφαλή επικοινωνία των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, όπως η ηλ-
επιβεβαίωση γνησιότητας και η 
κρυπτογράφηση· υπογραµµίζει την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα ανοικτό και 

ανεξάρτητο διαδίκτυο ως ένα παγκόσµιο 

κοινό αγαθό, µαζί µε τη µελλοντική άνευ 

διακρίσεων πρόσβαση στη γνώση, µε βάση 

τις πρωτοβουλίες και τις ανάγκες των 

ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και την 

ελευθερία της έκφρασης· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. θεωρεί χρήσιµη την ανανέωση της 
θητείας του IGF για περίοδο µεγαλύτερη 
των πέντε ετών, προκειµένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους διαφόρους 
ενδιαφεροµένους να σχεδιάσουν καλύτερα 
τις δραστηριότητές τους·  
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