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Alteração  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Renovação do mandato do Fórum sobre a Governação da Internet 

Proposta de resolução comum 

N.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Destaca que já se podem retirar 

ensinamentos dos frutuosos intercâmbios 

realizados no contexto do FGI até à data, e 

aplicá-los, nomeadamente no tocante aos 

aspetos regulamentares das comunicações 

eletrónicas e à segurança e privacidade dos 

dados; realça a necessidade de garantir, no 

futuro, uma Internet aberta e independente, 

como um recurso global e comum, a par de 

um acesso não discriminatório ao 

conhecimento, assente nas iniciativas e 

necessidades das partes interessadas, bem 

como na liberdade de expressão; 

10. Destaca que já se podem retirar 

ensinamentos dos frutuosos intercâmbios 

realizados no contexto do FGI até à data, e 

aplicá-los, nomeadamente no tocante aos 

aspetos regulamentares das comunicações 

eletrónicas e à segurança e privacidade dos 

dados; considera necessários novos 

debates no FGI sobre questões 

relacionadas com a cibersegurança e a 

cibercriminalidade, desde soluções para 

melhorar a segurança de infraestruturas 

críticas até facultar os instrumentos 

adequados para serviços de comunicação 

seguros a pessoas individuais e a 

pequenas empresas, nomeadamente a 

autenticação eletrónica e a encriptação; 

realça a necessidade de garantir, no futuro, 

uma Internet aberta e independente, como 

um recurso global e comum, a par de um 

acesso não discriminatório ao 

conhecimento, assente nas iniciativas e 

necessidades das partes interessadas, bem 

como na liberdade de expressão; 

Or. en 
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Alteração  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Renovação do mandato do Fórum sobre a Governação da Internet 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 1-A. Considera necessário renovar o 

mandato do FGI por um período superior 

a cinco anos, a fim de permitir às 

diferentes partes interessadas um melhor 

planeamento das suas atividades;   

Or. en 

 

 


