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Predlog spremembe  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je iz plodnih izmenjav 

mnenj v okviru dosedanjih forumov o 

upravljanju interneta že mogoče 

pridobivati znanje, zlasti o regulativnih 

vidikih elektronskih komunikacij, varstvu 

podatkov in vprašanjih zasebnosti, in ga 

uporabljati v praksi; poudarja, da je treba 

skupaj z nediskriminacijskim dostopom do 

znanja in svobodo izražanja zagotoviti 

odprt in neodvisen internet kot skupni 

svetovni vir, ki temelji na pobudah in 

potrebah deležnikov; 

10. poudarja, da je iz plodnih izmenjav 

mnenj v okviru dosedanjih forumov o 

upravljanju interneta že mogoče 

pridobivati znanje, zlasti o regulativnih 

vidikih elektronskih komunikacij, varstvu 

podatkov in vprašanjih zasebnosti, in ga 

uporabljati v praksi; meni, da so v okviru 

foruma o upravljanju interneta potrebne 

nadaljne razprave o vprašanjih 

kibernetske varnosti in kibernetske 

kriminalitete, ki segajo od rešitev za 

okrepitev varnosti ključne infrastrukture 

do zagotovitve ustreznih orodij za varno 

komunikacijo s posamezniki in malimi 

podjetji, zlasti elektronske avtentikacije in 

šifriranja; poudarja, da je treba skupaj z 

nediskriminacijskim dostopom do znanja 

in svobodo izražanja zagotoviti odprt in 

neodvisen internet kot skupni svetovni vir, 

ki temelji na pobudah in potrebah 

deležnikov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. meni, da je mandat foruma o 

upravljanju interneta smiselno podaljšati 

za več kot pet let, da bodo različni 

deležniki lahko bolje načrtovali svoje 

dejavnosti;  

Or. en 

 

 


