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Amendamentul 6 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 
în numele Grupului EFDD 
 

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 existența unui mandat 
reînnoibil de cinci ani ar putea reprezenta 
un obstacol în calea planificării și a 
investițiilor pe termen lung, precum și în 
calea încurajării unei mai mari 
participări; consideră că, pentru a 
îndeplini mai bine aceste obiective 
importante, FGI trebuie să devină o 
platformă permanentă; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 
în numele Grupului EFDD 

 

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 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază faptul că Parlamentul ar trebui 
să participe în continuare la viitoarele 

reuniuni ale FGI cu o delegație 
substanțială, pentru a contribui în mod 
eficient la formularea, împreună cu statele 

membre și Comisia, a unei abordări a UE 
în ceea ce privește guvernanța internetului; 

4. subliniază faptul că Parlamentul ar trebui 
să participe în continuare la viitoarele 

reuniuni ale FGI cu o delegație 
substanțială, care să includă reprezentanți 
ai tuturor grupurilor politice, pentru a 
contribui în mod eficient la formularea, 
împreună cu statele membre și Comisia, a 

unei abordări a UE în ceea ce privește 
guvernanța internetului;  
 

Or. en 
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Amendamentul 8 

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara 
în numele Grupului EFDD 

 

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 5 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. subliniază necesitatea de a garanta 
neutralitatea rețelei și a tehnologiilor, de 
a reduce diviziunea digitală între state și 
regiuni, de a dezvolta TIC prin 
intermediul unei concurențe reale între 
operatori și furnizorii de servicii, de a 
armoniza la scară largă drepturile de 
autor și drepturile conexe în cadrul 
societății informaționale pentru a proteja 
drepturile cetățenilor, consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a UE, 
respectând în același timp principiile 
dreptului de autor și protejând, în orice 
caz, drepturile autorilor și creatorilor, 
precum și necesitatea de a considera 
internetul ca un spațiu comun, care 
permite circulația liberă și deplină a 
culturii și cunoștințelor;  

Or. en 

 

 


