2. Mecanismos de responsabilidade
2.1 Arquitetura geral de responsabilidade
O CCWG-Responsabilidade identifica quatro alicerces que formariam os mecanismos
de responsabilidade necessários para aprimorar a responsabilidade.

Fazendo uma analogia com os poderes governamentais:




O empoderamento da comunidade refere-se aos poderes que permitem
que a comunidade, ou seja, as pessoas, atuem caso a ICANN não cumpra
os princípios.
o O grupo identificou poderes e mecanismos associados, incluindo a
capacidade de:
 Remover membros da diretoria ou remover toda a diretoria da
ICANN;
 Aprovar ou vetar alterações no estatuto, na missão, nos
compromissos e nos valores essenciais da ICANN; e
 Rejeitar decisões da diretoria sobre o plano estratégico e o
orçamento caso a diretoria não considere os comentários da
comunidade de forma apropriada.
Os princípios formam a missão, os compromissos e os valores essenciais
da organização (ou seja, a Constituição).
o O grupo propõe alterações que devem ser feitas à missão, aos
compromissos e aos valores essenciais do Estatuto da ICANN. Por
exemplo, o grupo discutiu como as disposições principais da Ratificação
de compromissos poderiam ser refletidas no estatuto.





A diretoria da ICANN (ou seja, o executivo) é responsável por conduzir os
assuntos da ICANN e deve prestar contas à comunidade por meio dos
poderes da comunidade.
o A diretoria exige a realização das revisões estruturais periódicas, e que
essas revisões incluam uma avaliação independente da responsabilidade
de SOs e ACs perante suas respectivas comunidades. Essas revisões
devem incluir comentários da comunidade mais ampla que cada SO e
AC foi criado para representar.
Os mecanismos de revisão independentes (ou seja, o judiciário) conferem
a capacidade para revisar e reparar, conforme necessário.
o O grupo propõe o reforço do atual processo de revisão independente
com sugestões de melhoria para sua acessibilidade e viabilidade e
design do processo, incluindo o estabelecimento de um painel
permanente com capacidade de emitir resultados vinculantes. As
decisões do painel do IRP seriam orientadas pela missão, compromissos
e valores essenciais da ICANN.

Essa seção do relatório de comentários públicos explica as principais recomendações
do CCWG - Responsabilidade.

