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Amendamentul 4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 
în numele Grupului ALDE 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază faptul că se pot trage deja 
concluzii pe baza schimburilor fructuoase 

care au avut loc în cadrul FGI până în 
prezent și că acestea pot fi puse în practică, 

în special în ceea ce privește aspectele de 
reglementare a comunicațiilor electronice, 
precum și problemele privind securitatea 

datelor și protecția vieții private; subliniază 
necesitatea de a se asigura pe viitor un 
internet deschis și independent, ca resursă 
mondială comună, precum și un acces 
nediscriminatoriu la cunoștințe, ținând 

seama de inițiativele și nevoile părților 
interesate, și de a se garanta libertatea de 
exprimare; 

10. subliniază faptul că se pot trage deja 
concluzii pe baza schimburilor fructuoase 

care au avut loc în cadrul FGI până în 
prezent și că acestea pot fi puse în practică, 

în special în ceea ce privește aspectele de 
reglementare a comunicațiilor electronice, 
precum și problemele privind securitatea 

datelor și protecția vieții private; consideră 
că sunt necesare discuții suplimentare în 
cadrul FGI cu privire la chestiunile legate 
de securitatea și criminalitatea 
cibernetice, care să vizeze atât găsirea 
unor soluții pentru a îmbunătăți 
securitatea infrastructurilor critice, cât și 
punerea la dispoziția cetățenilor și a 
întreprinderilor mici a unor instrumente 
adecvate pentru a putea comunica în 
condiții de siguranță, în special 
autentificarea electronică și criptarea; 
subliniază necesitatea de a se asigura pe 

viitor un internet deschis și independent, ca 
resursă mondială comună, precum și un 

acces nediscriminatoriu la cunoștințe, 
ținând seama de inițiativele și nevoile 
părților interesate, și de a se garanta 

libertatea de exprimare; 

Or. en 
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Amendamentul 5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake,  
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că este util ca mandatul 
FGI să fie prelungit pentru o perioadă 
mai lungă de cinci ani, pentru a permite 
diferitelor părți implicate să își planifice 
mai bine activitățile;  

Or. en 

 
 


