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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE

Declaração do ALAC sobre a Proposta Preliminar para os Princípios e
Mecanismos e o Processo para Desenvolver uma Proposta para a
Transição da Administração das Funções da IANA
Introdução

Olivier Crépin-Leblond, presidente do ALAC e membro do ALAC da Organização Regional At-Large da
Europa (EURALO) e da Equipe de Liderança do ALAC, redigiu uma versão preliminar desta Declaração
após discussão sobre o tópico no At-Large e nas listas de e-mail.
No dia 1o de maio de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre a
Proposta Preliminar para os Princípios e Mecanismos e o Processo para Desenvolver uma Proposta para
a Transição da Administração das Funções da IANA.
No dia 02 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 8 de maio 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 9 de maio de 2014, e que a encerrasse no dia 15 de
maio de 2014.
No mesmo dia, o Presidente solicitou que a Declaração, chamada de AL-ALAC-ST-0514-06-00-EN, fosse
transmitida para o processo de Comentários Públicos, com cópia para o membro da equipe da ICANN
responsável por esse tópico de Comentário Público, com uma observação de que a Declaração ainda
não tinha a aprovação do ALAC.
No dia 16 de maio de 2014, a equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da
Declaração pelo ALAC com 13 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenções. É possível revisar o resultado
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=38984yxUXBqUgavnGHGjrc2A.

Resumo

1. O ALAC já comentou sobre esses Comentários Públicos em sua Declaração AL-ALAC-ST-0314-06-00EN, com foco nos princípios gerais de qualquer processo.
2. O ALAC concorda com a proposta de criação de um Grupo de Gestão, contanto que a criação desse
grupo não prejudique nem atrapalhe a criação de um Grupo de Trabalho Entre Comunidades da
ICANN sobre o mesmo tópico.
3. O ALAC recomenda a boa coordenação e uma divisão clara de tarefas para aproveitar ao máximo o
tempo dos voluntários e chegar a uma solução voltada para o Interesse Público.

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.

Declaração do ALAC sobre a Proposta Preliminar para os
Princípios e Mecanismos e o Processo para Desenvolver uma
Proposta para a Transição da Administração das Funções da
IANA
O ALAC já comentou sobre a "Proposta Preliminar para os Princípios e Mecanismos e o Processo para
Desenvolver uma Proposta para a Transição da Administração das Funções da IANA" em sua
Declaração AL-ALAC-ST-0314-06-00-EN, com foco nos princípios gerais de qualquer processo.
O ALAC, depois de examinar com cuidado o mecanismo proposto para o processo, concorda com a
proposta de criação de um Grupo de Gestão com membros conforme explica a Proposta, contanto que a
criação desse grupo não prejudique nem atrapalhe a criação de um Grupo de Trabalho Entre
Comunidades da ICANN sobre o mesmo tópico, e de forma que os dois grupos sejam complementares.
O ALAC recomenda a boa coordenação e uma divisão clara de tarefas para aproveitar ao máximo o
tempo dos voluntários e chegar a uma solução voltada para o Interesse Público.

