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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE

Declaração do ALAC sobre a Compensação para Membros da Diretoria
Introdução

Alan Greenberg, membro do ALAC da Organização Regional At-Large da América do Norte (NARALO) e
Representante do ALAC junto à GNSO, redigiu uma versão preliminar desta Declaração após discussão sobre
o tópico no At-Large e nas listas de e-mail.
Em 28 de maio de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre a
Compensação para Membros da Diretoria.

No dia 29 de maio de 2014, Olivier Crépin-Leblond, Presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de Política da
ICANN, em apoio ao ALAC, enviasse a todos os membros At-Large uma Convocação por Comentários sobre
as Recomendações por meio da Lista de E-mails de Anúncios do ALAC.
No dia 6 de junho de 2014, uma versão incorporando os comentários recebidos foi publicada no espaço de
trabalho mencionado anteriormente, e o Presidente solicitou que a equipe abrisse uma votação para
ratificação pelo ALAC da Declaração proposta.
No dia 12 de junho de 2014, a Equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da
Declaração pelo ALAC com 13 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. É possível revisar o resultado
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4037gLs95DzCtS4GCwEUmh3j.
Olivier Crépin-Leblond gostaria de declarar oficialmente o motivo pela sua abstenção: “Abstive-me
enquanto presidente do ALAC devido a um conflito de interesses gerado em função da passagem da
Declaração que comenta sobre o nível de comprometimento dos presidentes de SOs e ACs”.

Resumo

O ALAC gostaria de deixar registrado oficialmente que apoia o comentário enviado por Alan Greenberg http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amend-compensation-02may14/msg00003.html.

A versão original deste documento é o texto em inglês, disponível em http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Sempre que
houver ou for percebida uma diferença na interpretação de uma edição traduzida deste documento e o texto original, o texto
original terá preferência.
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