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Módosítás  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza, hogy máris le lehet 

vonni tanulságokat az IGF-fel kapcsolatban 

eddig tartott eredményes eszmecserékbıl, 

és meg lehet tenni a következı lépéseket, 

különösen az elektronikus kommunikáció 

szabályozási szempontjai, valamint az 

adatbiztonsággal és a magánélet 

védelmével kapcsolatos kérdések 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy – az 

érintett szereplık kezdeményezései és 

igényei alapján – nyílt és független, közös 

globális forrásként mőködı internetet, 

valamint a tudáshoz való 

diszkriminációmentes hozzáférést kell 

biztosítani a jövıben, a 

véleménynyilvánítás szabadságával 

egyetemben; 

10. hangsúlyozza, hogy máris le lehet 

vonni tanulságokat az IGF-fel kapcsolatban 

eddig tartott eredményes eszmecserékbıl, 

és meg lehet tenni a következı lépéseket, 

különösen az elektronikus kommunikáció 

szabályozási szempontjai, valamint az 

adatbiztonsággal és a magánélet 

védelmével kapcsolatos kérdések 

tekintetében; úgy véli, további tárgyalások 

szükségesek az IGF keretében a 

kiberbiztonsághoz és a számítástechnikai 

bőnözéshez kapcsolódó kérdésekrıl, a 

döntı fontosságú infrastruktúrák 

biztonságának növelésére irányuló 

megoldásoktól kezdve a biztonságos 

kommunikációt szolgáló megfelelı 

eszközök – nevezetesen az e-azonosító és a 

titkosítás – egyének és kisvállalkozások 

rendelkezésére bocsátásáig; hangsúlyozza, 

hogy – az érintett szereplık 

kezdeményezései és igényei alapján – nyílt 

és független, közös globális forrásként 

mőködı internetet, valamint a tudáshoz 

való diszkriminációmentes hozzáférést kell 

biztosítani a jövıben, a 

véleménynyilvánítás szabadságával 

egyetemben; 

Or. en 
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Módosítás  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake,  

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. véleménye szerint elınyös lenne, ha az 

IGF mandátumát öt évnél hosszabb 

idıszakra újítanák meg annak érdekében, 

hogy a különbözı érdekelt felek jobban 

meg tudják tervezni tevékenységeiket;  

Or. en 

 

 


