Reunião do GAC com o Comitê Consultivo At-Large
Sessão #13 - Reunião do GAC com o ALAC
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Objetivo da sessão
O GAC e o ALAC (Comitê Consultivo At-Large) se reúnem regularmente nos encontros da ICANN
para conversar sobre questões de políticas públicas relacionadas aos interesses do governo e dos
usuários finais.
No ICANN70, o ALAC e o GAC discutirão as questões de interesse comum relacionadas ao Processo
de Desenvolvimento de Políticas Acelerado (EPDP) - Fase 2 e aos Procedimentos Subsequentes de
Novos gTLDs (SubPro).

Histórico
O ALAC (Comitê Consultivo At-Large) é a base organizacional principal designada pela ICANN para a
voz e as preocupações do usuário final individual da Internet. Representando a comunidade AtLarge, o ALAC tem 15 membros: dois membros selecionados por cada uma das cinco RALOs
(Organizações Regionais At-Large) e cinco membros indicados pela Comitê de Nomeação da ICANN.
O ALAC defende os interesses dos usuários finais e faz recomendações sobre as atividades da
ICANN, incluindo políticas de Internet desenvolvidas pelas organizações de apoio da ICANN.
O GAC e o ALAC costumam se reunir nos encontros públicos da ICANN para coordenar e discutir
questões de políticas públicas de interesse comum.

Principais temas da agenda
1. EPDP
Os representantes do GAC e do ALAC conversarão sobre questões relacionadas ao WHOIS e à
proteção de dados, especificamente:
● Próximas etapas após a adoção pela GNSO das recomendações de políticas da Fase 2 do
Processo Acelerado de Desenvolvimento de Políticas (EPDP) sobre a Especificação
Temporária para Dados de Registro de Domínios Genéricos de Primeiro Nível (gTLDs)
contidas no Relatório Final (30 de julho de 2020) e diante das Declarações Minoritárias do
GAC, ALAC e outras partes interessadas (consulte o Anexo E do Relatório Final).
● Consideração de outros trabalhos de políticas em relação às chamadas questões de
“prioridade 2” não abordadas durante a Fase 2 do EPDP (diferenciação entre pessoa jurídica
e natural, contatos únicos com pseudônimo e precisão dos dados)

2. Procedimentos subsequentes
O GAC e o ALAC se concentrarão em possíveis oportunidades de coordenação e convergência em
temas de interesse relacionados às rodadas subsequentes de novos gTLDs depois da publicação do
Relatório Final do Grupo de trabalho de PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs,
enviado para o Conselho da GNSO, em preparação para possíveis recomendações para a Diretoria
da ICANN sobre tal relatório.

Principais documentos de referência
Declaração minoritária do GAC sobre o Relatório Final da Fase 2 do EPDP para os dados de registro
do gTLD
Carta do CEO da ICANN para o GAC sobre a declaração minoritária sobre o Relatório Final da Fase 2
do EPDP
Adendo à declaração do ALAC sobre o EPDP
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Conjunto de indicadores do GAC: Status das áreas de maior interesse para o GAC nos
procedimentos subsequentes de novos gTLDs.
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