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Amendement  6 

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

namens de EFDD-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. wijst erop dat het roterende 

mandaat van vijf jaar een obstakel kan 

vormen voor langetermijnplanning en 

voor het bevorderen van een grotere 

deelname; is van mening dat het FIB, om 

deze belangrijke doelstellingen na te 

kunnen streven, een permanent platform 

moet worden; 

Or. en 
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Amendement  7 

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

namens de EFDD-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 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat het Parlement met een 

stevige delegatie moet blijven deelnemen 

aan toekomstige FIB-bijeenkomsten, om 

samen met de lidstaten en de Commissie 

een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren 

aan het formuleren van een EU-benadering 

inzake internetbeheer; 

4. benadrukt dat het Parlement met een 

stevige delegatie, met daarin 

vertegenwoordigers van alle fracties, moet 

blijven deelnemen aan toekomstige FIB-

bijeenkomsten, om samen met de lidstaten 

en de Commissie een wezenlijke bijdrage 

te kunnen leveren aan het formuleren van 

een EU-benadering inzake internetbeheer;  

Or. en 
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Amendement  8 

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

namens de EFDD-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 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is de 

neutraliteit van het internet en de 

technologie te waarborgen, de digitale 

kloof tussen landen en regio's te 

verkleinen, ICT te ontwikkelen via echte 

concurrentie tussen exploitanten en 

dienstverleners, te zorgen voor de 

volledige harmonisatie van het 

auteursrecht en de aanverwante rechten 

in de informatiemaatschappij om de 

rechten van de burger, zoals vastgelegd in 

het Handvest van de grondrechten van de 

EU, te vrijwaren, waarbij de beginselen 

van het auteursrecht in acht worden 

genomen en de rechten van auteurs en 

kunstenaars hoe dan ook worden 

beschermd, en het internet te beschouwen 

als een gedeelde ruimte voor vrije en 

volledige verspreiding van cultuur en 

kennis;  

Or. en 

 

 


