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Predlog spremembe  6 

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

v imenu skupine EFDD 

 

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. opozarja, da je obnavljajoči se petletni 

mandat lahko ovira za dolgoročno 

načrtovanje in naložbe in za spodbujanje 

številčnejše udeležbe; meni, da mora 

forum o upravljanju interneta postati 

stabilna platforma, da bi lahko bolje 

uresničeval tako pomembne cilje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi moral Parlament skupaj z 

državami članicami in Komisijo še naprej s 

številčno delegacijo sodelovati na 

prihodnjih srečanjih foruma o upravljanju 

interneta, da bi tako učinkovito prispeval k 

oblikovanju pristopa EU na tem področju; 

4. poudarja, da bi moral Parlament skupaj z 

državami članicami in Komisijo še naprej s 

številčno delegacijo, vključno s 

predstavniki vseh političnih skupin, 

sodelovati na prihodnjih srečanjih foruma o 

upravljanju interneta, da bi tako učinkovito 

prispeval k oblikovanju pristopa EU na tem 

področju;  

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da je treba zagotoviti 

nevtralnost interneta in tehnologije, 

zmanjšati digitalni razkorak med 

državami in regijami, razvijati IKT prek 

pristne konkurence med upravljavci in 

ponudniki storitev, doseči obsežnejšo 

harmonizacijo avtorskih in z njimi 

povezanih pravic v informacijski družbi, 

da bi zaščitili pravice državljanov, kot so 

zapisane v Listini EU o temeljnih 

pravicah, hkrati pa spoštovati načela 

avtorskih pravic in v vseh primerih 

varovati pravice avtorjev in ustvarjalcev, 

ter obravnavati splet kot skupni prostor za 

svobodno in polno kroženje kulture in 

znanja; 

Or. en 

 

 

 


