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Amendement  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. benadrukt dat nu al lessen kunnen 

worden getrokken uit de vruchtbare 

uitwisselingen die tot nu toe hebben 

plaatsgevonden in het kader van het FIB, 

en dat deze lessen ook in praktijk kunnen 

worden gebracht, met name inzake de 

reglementering van elektronische 

communicatie, gegevensbescherming en 

privacy; benadrukt dat gezorgd moet 

worden voor een open en onafhankelijk 

internet als wereldwijde, 

gemeenschappelijke hulpbron, en voor 

niet-discriminatoire toegang tot kennis in 

de toekomst, uitgaande van de initiatieven 

en behoeften van de belanghebbenden en 

de vrijheid van meningsuiting; 

10. benadrukt dat nu al lessen kunnen 

worden getrokken uit de vruchtbare 

uitwisselingen die tot nu toe hebben 

plaatsgevonden in het kader van het FIB, 

en dat deze lessen ook in praktijk kunnen 

worden gebracht, met name inzake de 

reglementering van elektronische 

communicatie, gegevensbescherming en 

privacy; is van mening dat er binnen het 

kader van het FIB nader moet worden 

gesproken over vraagstukken die 

samenhangen met cyberveiligheid en 

cybercriminaliteit, variërend van 

oplossingen om de veiligheid van kritieke 

infrastructuur te verbeteren tot het 

voorzien in passende instrumenten voor 

veilige communicatie met personen en 

kleine ondernemingen, met name e-

authenticatie en versleuteling; benadrukt 

dat gezorgd moet worden voor een open en 

onafhankelijk internet als wereldwijde, 

gemeenschappelijke hulpbron, en voor 

niet-discriminatoire toegang tot kennis in 

de toekomst, uitgaande van de initiatieven 

en behoeften van de belanghebbenden en 

de vrijheid van meningsuiting; 

Or. en 
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Amendment  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake,  

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Verlenging van het mandaat van het forum voor internetbeheer 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat het nuttig zou zijn 

het mandaat van het FIB met meer dan 

vijf jaar te verlengen, teneinde de 

verschillende belanghebbenden in staat te 

stellen hun activiteiten beter te plannen;  

Or. en 

 

 


