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GUVERNAREA INTERNETULUI

Poziţia Comisiei, astfel cum este specificată în comunicarea sa din luna iunie 2009, poate fi 
rezumată după cum urmează: 
(a) o preferinţă clară pentru ceea ce este definit ca „rolul de lider al sectorului privat”; 
(b) îngrijorări privind structura nereprezentativă a ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers); 
(c) preocupare evidentă privind controlul foarte redus al comunităţii internaţionale, inclusiv al 

UE, asupra gestionării ICANN. 

Comisia propune o reformă internă a ICANN („Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers”) care să conducă la „responsabilitate și transparență depline”, pe de o parte, 
susţinând, în acelaşi timp, pe de altă parte, faptul că „dispoziţiile actuale care prevăd 
supravegherea unilaterală a ICANN şi IANA trebuie înlocuite cu un alt mecanism care să 
asigure răspunderea multilaterală” a ICANN. 

Merită menţionat din nou, pe scurt, faptul că ICANN reprezintă o organizaţie non-profit care 
intră sub incidenţa legislaţiei californiene, situaţie care cauzează în permanenţă probleme 
juridice. ICANN defineşte internetul ca o „reţea internaţională de reţele, care nu se află în 
proprietatea niciunei naţiuni, persoane sau organizaţii” şi care, prin urmare, serveşte interesele 
publice la nivel mondial, fără a ţine seama de frontierele dintre guverne. 

Este inevitabil ca o astfel de entitate neobişnuită, care gestionează o lume nouă şi complexă, 
să nu creeze controverse în rândul părţilor implicate, acestea fiind, în acest caz specific, 
răspândite în întreaga comunitate globală vizată. Opiniile privind ICANN şi rolul său vizează 
ambii poli ai discuţiei: cel al susţinătorilor, dar şi cel al opozanţilor săi. Printre cei din urmă 
există voci care susţin că responsabilităţile acestuia ar trebui transferate unei organizaţii 
internaţionale, fie uneia create în mod specific în acest scop, fie uneia aflate sub egida 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această propunere are o bază solidă, în special atunci când se 
pleacă de la ideea conform căreia „sistemul de nume de domenii” este „proprietate publică” –
un concept bine cunoscut în dreptul internaţional, adică o resursă care nu este condiţionată de 
suveranitatea naţională şi este utilizată de comunitatea internaţională, care prezintă un interes 
deosebit în legătură cu aceasta. 

La summiturile mondiale de la Geneva şi Tunis privind Societatea informaţională (WSIS, 
2003 şi 2005) s-a accentuat necesitatea găsirii unei organizaţii internaţionale care să 
gestioneze domenii şi să fie mai neutră decât ICANN, ideea privatizării totale a ICANN fiind, 
de asemenea, pusă în discuţie. S-a decis înfiinţarea unui grup de lucru WSIS, Grupul de lucru 
privind guvernarea internetului. În raportul său final care cuprinde patru propuneri, Grupul de 
lucru a subliniat faptul că asigurarea poziţiei dominante în spaţiul cibernetic pentru un singur 
stat nu reprezintă o soluţie adecvată. În afară de aceste declaraţii, guvernele nu au ajuns la 
niciun acord consensual privind înlocuirea sistemului existent. Deliberările au continuat în 
cadrul „Forumului pentru guvernarea internetului” înfiinţat de WSIS, iar acest forum s-a 
dovedit un centru extraordinar pentru discuţii şi dezbateri. În timpul ultimei sale reuniuni, 
desfăşurate la Sharm el-Sheikh în Egipt, s-a decis extinderea mandatului forumului, şi, la fel 
ca în cazul reuniunilor anterioare, s-a subliniat încă o dată nevoia găsirii unei soluţii pentru 
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dominanţa actuală a SUA asupra gestionării ICANN. 

În lumina celor de mai sus şi a poziţiilor actuale cu privire la ICANN din cadrul comunităţii 
internaţionale, s-a ajuns la concluzia că ar fi prudentă menţinerea organizaţiei americane –
potrivit recomandărilor Comisiei – luând în considerare, mai ales, faptul că, în perioada în 
care a funcţionat, aceasta şi-a îndeplinit atribuţiile în mod eficient şi satisfăcător. 

Cu toate acestea, este clar că sunt necesare unele reforme şi corecţii din punct de vedere al 
relevanţei ICANN. Pentru că, în cazul în care susţinem că spaţiul virtual este unul al libertăţii, 
inovării, flexibilităţii şi adaptabilităţii, nu ne putem aştepta, în acelaşi timp, ca organismul său 
organizatoric central, ICANN, să fie rigid şi inflexibil. Dacă lumea internetului este dinamică, 
acest dinamism trebuie să se aplice şi ICANN. 

Aşadar, este necesară reformarea în profunzime a ICANN, dacă aceasta va continua să 
gestioneze procesul de guvernare a internetului. Reformarea în baza liniilor sugerate de
instituţiile UE timp de mai mulţi ani va asigura acum influenţa comunităţii internaţionale în 
ansamblu în cadrul procesului decizional şi de stabilire a structurii. Cooperarea internaţională 
şi legitimitatea ar fi, astfel, consolidate într-o sferă a guvernării mondiale care este deosebit de 
relevantă pentru întreaga umanitate. 

Există multe dificultăţi în ceea ce priveşte guvernarea internetului, printre care riscul 
fragmentării reţelei globale – ducând la apariţia de reţele naţionale, pericol deja reprezentat de 
China şi Iran – în cazul în care nu va exista o dezvoltare şi o schimbare a sistemului actual de 
gestionare.

II

Prin urmare, raportorul sugerează ca Parlamentul să sublinieze următoarele aspecte: 

1. Internetul reprezintă o „proprietate publică globală”; gestionarea şi controlul unilaterale ale 
acestei proprietăţi publice de către un singur guvern generează critici bine fondate şi 
răspândite. 

2. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o strategie care să reflecte o perspectivă 
consensuală asupra aspectelor fundamentale ale guvernării internetului şi care să poată fi 
susţinută cu tărie în cadrul forumurilor internaţionale şi al relaţiilor sale bilaterale cu SUA. 

3. Susţinerea poziţiei Comisiei în favoarea modelului actual de gestionare, bazat pe rolul de 
lider al sectorului privat. Această susţinere trebuie să fie condiţionată de măsurile adoptate 
în vederea remedierii punctelor slabe criticate, referitoare la anumite aspecte ale modalităţii 
de alcătuire şi de funcţionare a ICANN. 

4. În ceea ce priveşte ICANN: 
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(a) controlul şi responsabilitatea: adoptarea „afirmării angajamentelor” între ICANN şi 
guvernul SUA în noiembrie 2009 reprezintă un pas înainte către adoptarea a două principii 
fundamentale pentru UE: internaţionalizarea şi recunoaşterea „interesului public” al 
internetului. Noul acord introduce „comisii de control” care acţionează ca mecanisme de 
control al aspectelor fundamentale ale gestionării reţelei, precum transparenţa şi 
responsabilitatea, stabilitatea şi securitatea reţelei, concurenţa şi protecţia consumatorilor. 
Deşi acordul este ambiţios şi promiţător, rămâne totuşi de văzut modul în care acesta va fi 
pus în aplicare. Instituţiile UE trebuie să joace un rol activ în aplicarea şi dezvoltarea 
noului contract, monitorizând alcătuirea comisiilor de control pentru a se asigura că 
membrii acestora sunt independenţi şi provin din diferite părţi ale lumii, precum şi că nu 
există niciun fel de conflicte de interes. Acest aspect este fundamental dacă se doreşte ca 
noul organism să fie considerat legitim, independent şi obiectiv de către comunitatea 
internaţională. De asemenea, trebuie să se ia o decizie şi cu privire la locul UE în cadrul 
comisiei de control, de preferat fiind asigurarea unui loc pentru Comisie. În mod similar, 
Comitetul consultativ guvernamental (GAC) trebuie să deţină un număr suficient de locuri 
în cadrul comisiilor. În ceea ce priveşte recomandările formulate de comisia de control, 
acestea trebuie aplicate de Consiliul de administraţie al ICANN, iar, în eventualitatea unei 
situaţii contrare, Consiliul trebuie să prezinte justificări. Trebuie elaborate dispoziţii pentru 
un mecanism de atac pentru aceste cazuri, care ar putea fi unul de arbitraj internaţional. 

(b) participarea democratică în cadrul activităţilor derulate de ICANN: în cadrul 
ICANN trebuie reprezentate toate părţile interesate de lumea internetului (guverne, 
asociaţii, întreprinderi, utilizatori etc.). GAC prezintă un rol deosebit de important la acest 
nivel întrucât, prin intermediul acestuia, guvernele pot „controla” adoptarea normelor 
interne ale ICANN. Prin urmare, trebuie luate decizii cu privire la calitatea de membru în 
cadrul acestui comitet, însă această chestiune este controversată, dat fiind că participarea 
ţărilor nedemocratice, ale căror valori diferă în mare măsură de cele europene, poate 
genera riscuri la adresa protecţiei „acquis-ului UE”. De asemenea, trebuie acordată atenţie 
procesului decizional al GAC, naturii pur consultative a recomandărilor acestuia şi 
mecanismelor de soluţionare a conflictelor în cazul unui dezacord între GAC şi Consiliul 
de administraţie. 

În cele din urmă, echipa conducerii executive a ICANN reprezintă o serie de naţionalităţi şi 
acest lucru nu trebuie schimbat. 

(c) finanţarea: majoritatea fondurilor ICANN provin în prezent de la contribuţiile SUA, 
plus taxele pentru numele de domeniu şi registrul gTLD. Ar fi preferabilă deschiderea către 
o finanţare din alte surse, în vederea diversificării acestora şi a prevenirii ocupării de 
poziţii dominante nedorite.

5. Forumul pentru guvernarea internetului (FGI) s-a dovedit a fi un succes. Natura sa deschisă, 
flexibilitatea, nivelul ridicat de participare din partea diferitelor sectoare implicate, 
dezvoltarea „familiei” de guvernare (Eurodig, forumuri naţionale, forumuri regionale), toate 
constituie un model unic (diferite aspecte sunt dezbătute şi discutate fără nicio restricţie), 
relevant şi foarte adecvat pentru un nou domeniu, cum este internetul. Parlamentul 
favorizează în mare măsură continuarea activităţii în acest sens.

Sunt necesare îmbunătăţiri în următoarele domenii:
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– participarea ţărilor în curs de dezvoltare şi, în mod specific, finanţarea participării acestora;
– vizibilitate la nivelul mijloacelor media;
–administrarea internă a reuniunilor anuale ale FGI (reducerea numărului de reuniuni derulate 

simultan, înfiinţarea unei platforme stabile pentru facilitarea participării globale şi un nivel 
mai ridicat de multilingvism).

– coordonarea împreună cu forumurile naţionale şi regionale, care formează deja o „familie” 
pentru discuţii privind guvernarea internetului; 

– o cooperare parlamentară mai aprofundată între PE şi parlamentele naţionale. 

În ceea ce priveşte reuniunea de la Vilnius, de la sfârşitul anului 2010, Parlamentul trebuie să 
susţină activitatea Comisiei şi a Preşedinţiilor spaniolă şi belgiană.

6. Având în vedere că probleme legate de internet la nivel mondial vor apărea în anii următori, 
este important ca instituţiile UE să continue să acţioneze – după cum şi fac pe multe fronturi –
în orice situaţie care poate afecta valorile şi moştenirea drepturilor fundamentale ale Europei, 
pentru a se asigura că acestea sunt luate în considerare în cadrul gestionării globale a 
internetului. Prin urmare, trebuie să se înregistreze progrese în următoarele direcţii: 
– garantarea unui acces multiplicat şi nediscriminatoriu la internet;
– susţinerea perspectivei europene privind neutralitatea internetului;
– aspecte legate de securitate în caz de ameninţare sau atac;
– protecţia drepturilor cetăţenilor la viaţă privată şi soluţionarea chestiunilor privind 

jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă cu privire la locaţiile de audiere a cauzelor (dat fiind că, în 
Convenţia Roma II sunt excluse în mod expres conflictele de legi pentru obligaţii 
necontractuale legate de dreptul la viaţă privată);

– protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi garantarea accesului utilizatorilor la 
cultură;
– garantarea liberei concurenţe;
– combaterea criminalităţii şi, în mod specific, protecţia drepturilor minorilor.

La acest nivel, trebuie acordat sprijin iniţiativei Preşedinţiei spaniole pentru elaborarea unei 
Carte europene a drepturilor utilizatorilor de internet, precum şi propunerii acesteia de 
recunoaştere a celei de-a cincea libertăţi fundamentale a UE, şi anume accesul la internet. 

7. În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea internă a UE, instituţiile acesteia trebuie să 
avanseze din punct de vedere al coordonării relaţiilor cu ICANN, dat fiind că acestea nu sunt 
întotdeauna rezonabile. Trebuie depuse eforturi pentru a clarifica rolurile Consiliului şi al 
Comisiei şi, desigur, rolul acordat Parlamentului. Acelaşi lucru se aplică şi relaţiilor care 
trebuie stabilite între instituţiile UE şi statele membre, atât cu privire la GAC, cât şi în cadrul 
Grupului UE la nivel înalt privind guvernarea internetului. 

8. În cele din urmă, trebuie subliniat faptul că această guvernare a internetului reprezintă încă 
o şansă pentru ca UE să fie considerată prezentă pe scena internaţională, apărându-şi cu o 
singură voce viziunea şi valorile.


