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Pozměňovací návrh  6 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. poukazuje na to, že obnovovaný 

pětiletý mandát je překážkou 

dlouhodobého plánování a investic a 

podpory k větší účasti; je přesvědčen, že 

má-li IGF usilovat o dosažení tak 

důležitých cílů, je třeba, aby se stalo 

stabilní platformou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Parlament by se měl 

i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, 

a to významně zastoupenou delegací, aby – 

spolu s členskými státy a Komisí – účinně 

přispíval k formulování postoje EU ke 

správě internetu; 

4. zdůrazňuje, že Parlament by se měl 

i nadále účastnit budoucích schůzí IGF, 

a to významně zastoupenou delegací, v níž 

budou figurovat zástupci všech 

politických skupin, aby – spolu 

s členskými státy a Komisí – účinně 

přispíval k formulování postoje EU ke 

správě internetu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že je třeba zaručit 

neutralitu sítě a technologickou 

neutralitu, překlenovat digitální propast 

mezi státy a regiony, rozvíjet IKT 

prostřednictvím skutečné hospodářské 

soutěže mezi provozovateli a poskytovateli 

služeb, dosáhnout celkové harmonizace 

autorského práva a s ním souvisejících 

práv v informační společnosti s cílem 

ochránit práva občanů zakotvená v 

Listině základních práv EU a zároveň 

dodržovat zásady autorského práva a v 

každém případě chránit práva autorů a 

tvůrců a nahlížet na internet jako na 

sdílený prostor, v němž může volně a v 

plné míře obíhat kulturní obsah a 

znalosti; 

Or. en 

 

 


