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Översyn av .eu-förordningen

• Förslaget att revidera .eu - kommissionens handlingsplan för en digital inre 
marknad. 

• Det syftar till ett framtidsbestämmande regelverk för toppdomänen .eu att 
anpassas till förändringar på marknaden

• 18 februari i rådet beslutade de att en ceremoni skulle äga rum den 13 mars i 
Strassburg för att signera dokumentet.



EU International Association for Trusted Blockchain 

Applications (IATBA)

Ett forum som inrättades för att få stöd för EU:s blockchain-strategi.

De definierade fyra områden som de vill arbeta med att förbättra: 

• Att använda sig identifierade fall – (Use cases identified)

• Reglera 

• Digital identitet 

• Skydda privata data



IGF - Paris Resultat:

• President Macrons talanförande på IGF i Paris

• IGF var mycket stärkande och stöttande gentemot flera intressenter. En stor 
framgång för IGF - bra deltagande.

Uppföljning efter utfallet från IGF 

 Framtiden för internetstyrning

 Generalsekreterare i Frankrike uppmuntrar användningen av ett gemensamt språk. 

 Tyskarna jobbar hårt för att vara värd för IGF i Berlin



IGF i Berlin 25-29 november

IGF BERLIN

25-29 november november

• Tyskland är värdland - inte skaparen av IGF 2019 

• Det finns en underrepresentation från intressenter på hög nivå

• Politiker erbjuds taltid

• Parlamentsledamöter till IGF 2019 

• Global – öppet internet 



European Dialogue on Internet Governance 

• Haag från 19-20 juni 2019 

• Ett förmöte 18 juni med seminarium

• Värd är Nederländernas ministerium för ekonomi och klimat
i samarbete med ECP - Nederländernas plattform för informationssamhället        
Haag kommun och SIDN - .nl domänregistret

• Temat för 2019 är Cooperating in the digital age

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://ecp.nl/
https://www.denhaag.nl/en.htm
https://www.sidn.nl/?language_id=2


I fokus – EuroDig 2019 är:

• Internetstyrning på skärningspunkten mellan politik och teknik 

• Mänskliga rättigheter i relation till ny teknik 

• Pågående media frågor (copy right, fake news, läskunnighet, journalistik) 

• Tekniska problem (DNS-problem, standarder) 

• Deltagande i internets styrning 

• Internationellt säkerhetssamarbete 

• AI i relation till Internet Governance



Återrapportering från 

FN:s högnivåpanel om digitalt samarbete

• Bottom up approach 

• SDG kan uppfattas som ett utländskt språk för företag och regeringar

• FN arbetar på en ordbok för SDG

• 20 funktioner och 6 funktioner används huvudsakligen

• Första utkastet till en rapport som ger riktlinjer för genomförandet av funktioner



Återrapportering fråm FN:s 

högnivåpanel om digitalt samarbete

• Korrekt och ödmjuk när vi arbetar med etik och MR 

• Skapa en rapport om funktionerna, den kommer att släppas i april

• Ett öppet och gratis internet

• FN-har stor kunskap - förstärkt samarbete med ITU för att förbättra detta 

• FN skulle vilja se ”champions” att ta på sig något av det här arbetet

• Transparens - en öppen IGF-process och detsamma gäller för FN-högnivåpanelen.

• Könsbalansen är prioriterad för FN och IGF.  Målbild är 50% kvinnor.



The Future of Internet Governance Forum

• Är berörda intressenter involverade – svaret är nej

• Vi behöver få den gamla ekonomin involverad  den sk. “old economy”

• Varje sektor bör vara involverad, bilindustrin, lantbruksindustrin etc. 

• Att alltid ha involverade deltagare

• Balanserat deltagande med mandat (kön, ålder, organistion) 

• För att få multi-stakeholder action krävs deltagande, samordning, 

överenskommelse och åtgärd 

• Delat ansvar från alla intressenter men regeringar behöver ta ett särskilt ansvar



Vad är Europas roll?

• EU bör försöka skapa en gemensam syn på internetstyrning för att kunna agera i 

frågor som säkerhet, handel och mänskliga rättigheter. 

• Använd bilaterala förbindelser inom EU 

• EU bör vara aktiv och skapa standarder som säkrar den digitala inre marknaden 

• EU bör ta hänsyn till de små afrikanska länderna

• Det skulle vara bra att bifoga icke-europeiska länder att fortsätta denna diskussion 

• of and Electronics Engineers



Expedited policy Development Process (EPDP)

Rapport om ICANN:s utvecklingsprocess för fördjupad policy (EPDP), som innehåller en 

ny, privatiseringsskyddad Whois-policy:

• En policy för ett år - till februari 2020

• Tillfälliga specifikationer inom GDPR och dataskydd – GAC:s roll är att hitta en 

balans med GDPR-modellen 

• Forskning görs för att se om utlämnande av data rättsligt skadar personuppgifter



Efter månader av intensiv debatt slutade EPDP med sju legitima syften

• Syfte 1: Aktivera ett registrerat namn, fördela det till en namninnehavare och fastställa innehavarens 

rättigheter i ett registrerat namn. 

• Syfte 2: Aktivera svar på lagliga upplysningsförfrågningar, för att upprätthålla säkerheten, stabiliteten 

och elasticiteten hos domännamnssystemet i enlighet med ICANNs uppdrag. 

• Syfte 3: Att möjliggöra kommunikation med den registrerade namnhavaren i frågor som rör det 

registrerade namnet 

• Syfte 4: Att tillhandahålla mekanismer för att skydda registrerade namninnehavares registreringsdata 

i händelse av ett företags eller tekniskt misslyckande 

• Syfte 5: Att möjliggöra övervakningsförfrågningar för kontraktsöverensstämmelser 

• Syfte 6: Att operationalisera politik för att lösa domännamnstvister 

• Syfte 7: Att göra det möjligt för register att bekräfta att en registrerad person uppfyller registrets 

behörighetskriterier



Åsikter från det civila samhället angående 

WHOIS-Reformen och ICANN 

• GDPR har hjälpt till att skapa juridisk rätt till privatpersoner 

• Civilsamhället vill förstå hur GAC och GDPR arbetar tillsammans 

• Önskar att GAC-representanter talar för privatpersoner rättigheter 

• Noggrannhet - vi har olika åsikter om vad det betyder mellan GAC och civilsamhälle

• WHOIS-Reform EPDP - den tillfälliga specifikationen kommer snart att löpa ut? 

• Civilsamhället tror inte att ICANN förstår fullt ut deras ansvar när det gäller GDPR 

• En önskan att dataskyddsmyndigheterna deltar i ICANN-politik. ICANN måste bjuda in dataskyddsbyråer 

för att delta i processen. 



Tack! 

Elizabeth Sandström Greenfield 

Staben för internationella frågor, PTS

Elizabeth.greenfield@pts.se
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