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O Sr. Luis Hierro López é presidente "pro tempore" da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

 De 1985 a 1994, foi membro da Câmara dos Representantes da República Oriental do Uruguai da 

qual foi presidente em 1989.  Foi também presidente das Comissões da Constituição, da Legislação 

Geral e da Administração e da Comissão dos Direitos Humanos.  Senador desde 1995, é membro da 

Comissão da Educação e Cultura, da Comissão de Finanças e da Comissão da Habitação.  Além 

disto, o Sr. Hierro Lopez preside atualmente a Comissão Especial de Exame dos Projetos de Lei 

Anti-Corrupção e é membro do Comitê de Direção Nacional do Partido Colorado.  



 
 
 

 

O presidente Luis Hierro López explica que a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, 

entidade jurídica reconhecida internacionalmente, exerce um papel político cada vez maior na medida 

que o Mercosul encontra-se atualmente em um processo de rápido crescimento econômico.  Esta 

Comissão deve corresponder às numerosas expectativas populares e estabelecer vínculos de confiança 

entre a população e o Mercosul, explicando à população as dificuldades econômicas que surgem e 

também os desafios que a integração econômica representa.  As atribuições fundamentais da 

Comissão são acelerar os processos legislativos internos que visam a aplicação das diretrizes do 

Mercosul, contribuindo assim para a harmonização das legislações entre os países membros.  

Infelizmente, existe um verdadeiro abismo entre as normas com validade jurídica do Mercosul e as 

legislações nacionais de cada de um dos países.  A Comissão deve tratar de vedar estas brechas 

jurídicas.  

 

A Comissão Parlamentar também exerce um papel político vinculado ao mandato dos parlamentares. 

 A este respeito, ela deve assegurar-se da aplicação da cláusula democrática que estipula que o 

Mercosul não poderia funcionar sem o respeito, da maneira mais estrita possível, das regras e dos 

códigos de conduta democráticos pelos países membros.  A comissão também aspira ampliar o 

diálogo com o objetivo de garantir que a integração tenha dimensões social, cultural, espiritual e 

política, permitindo assim uma defesa dos valores comuns e uma aproximação dos povos.  

 

A Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul tem a intenção de oferecer uma contribuição 

bastante preciosa ao processo de integração do Mercosul através da expansão do diálogo político, 

permitindo aos Parlamentos participar de modo muito mais ativo nas negociações políticas no quadro 

do Mercosul.  Cabe aos parlamentares definir os objetivos políticos e abrir o caminho que permitirá 

para os governos atuar.  

 

De acordo com o Sr. Hierro López, o desafio apresentado aos parlamentares dos Estados membros 
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do Mercosul não consiste em defender os interesses legítimos de cada um dos seus respectivos países, 

mas defender o interesse comunitário da região, inclusive se estes diferentes interesses nem sempre 

são convergentes.  
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Os parlamentares dos países membros do Mercosul acreditam profundamente na aproximação das 

Américas.  Trata-se de um sentimento herdado de seus antepassados e dos diferentes líderes latino-

americanos que sonharam com uma América unida, entretanto esta tarefa deles não é nada fácil.  Os 

países membros do Mercosul têm incentivado a abertura dos mercados e esperam então que a 

América do Norte faça o mesmo.  O Sr. Hierro López considera que é possível criar hoje uma Área 

de Livre Comércio das Américas, mas para isto é preciso que seja estabelecido um diálogo político 

rico, fraterno e sincero entre todos os países das Américas.  

 
 
 

O Sr. Julio César Turbay Quintero é presidente do Parlamento Andino.  É senador da República da 

Colômbia e membro da Comissão de Relações Exteriores do dito corpo legislativo.  Fez parte da 

Câmara dos Representantes para a circunscrição eleitoral de Bogotá e de Cundinamarca, onde 

participou da Primeira Comissão Constitucional Permanente e da Comissão de Assuntos 

Constitucionais e Legais da Direção Nacional Liberal.  O Sr. Turbay Quintero é bacharel em Direito 

e Ciências Sócio-Econômicas e fez seu mestrado em Ciência Política na Universidade de Nova York.  

 
 
 

O Parlamento Andino, cujo Tratado Constituinte foi assinado em 1979 e cuja sede é em Santa Fe de 

Bogotá, opera na promoção e na orientação do processo de integração implementado pelo Sistema 

Andino de Integração.  Para isto, ele analisa as diferentes estruturas de funcionamento dos 

Parlamentos nacionais, a fim de propor esquemas de conciliação e harmonização das legislações.  

 

Para o presidente Turbay, a Conferência constitui um evento inédito que permitirá o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre a unidade continental e o aparecimento de um espírito de 

cooperação entre os Estados das Américas.  Caso os esforços feitos para o estabelecimento do 

diálogo entre os Parlamentos do continente em termos de integração não foram sempre constantes, 

eles foram numerosos.  Durante este século todo, e principalmente na sua segunda metade, várias 

organizações tentaram favorecer a aproximação entre os Parlamentos das Américas.  Consciente da 

necessidade de prosseguir a busca de valores comuns às Américas, o Parlamento Andino afirma sua 
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intenção de participar ativamente na formação do bloco hemisférico que deverá entrar em função no 

início do próximo milenário.  

Segundo o Sr.Turbay, são os povos que, através das suas ações e convicções, concederão uma 

legitimidade e uma garantia de sucesso à consolidação dos processos internacionais.  Eis a razão pela 

qual o Parlamento Andino prevê, num protocolo acrescentado ao seu tratado constitutivo, que daqui 

cinco anos seus parlamentares deverão ser eleitos em voto universal direto.  O Parlamento Andino 

demonstrou, desde sua formação, que a integração não atende apenas aos imperativos econômicos, 

mas ela tem também objetivos morais e culturais, a fim de garantir uma vasta participação popular no 

processo de integração do Grupo Andino.   

 

A constituição de um bloco hemisférico não deve levar à dissolução dos grupos regionais e 

interparlamentares já existentes.  A diplomacia parlamentar, entre outros, complementa 

maravilhosamente a ação dos governos, pois contribui para a solução dos conflitos que a diplomacia 

tradicional tem às vezes dificuldade de resolver.  Como legítimos representantes das populações, os 

parlamentares são chamados a exercer um papel de primeiro plano, tanto no que se refere à 

integração como às preocupações dos cidadãos em matéria de meio ambiente, de economia, de 

direitos humanos e de combate ao crime e de tráfico de estupefiantes.   

 

Reflexões e diálogos não bastarão para concretizar o projeto de integração, se a evolução progressiva 

do mesmo não for acompanhada de ações precisas em nível local e continental.  É principalmente 

indispensável incentivar a solidariedade continental para lutar contra a pobreza dos povos.  Do 

mesmo modo, é necessário engajar-se no fortalecimento das democracias.  Segundo o Sr.Turbay, o 

longo caminho, que consiste em criar e consolidar espaços de diálogo permanente entre todas as 

nações das Américas, está apenas começando a ser percorrido, e na sua opinião é indispensável que 

esta Conferência tenha um acompanhamento a fim de que conduza a instauração de um Fórum 

Parlamentar das Américas.  

 
 
 

O Sr. Ernesto Lima Mena é presidente do Parlamento Centro-Americano.  Nascido em El Salvador, 
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foi eleito deputado do Parlamento Centro-Americano pelo Partido da Aliança Republicana 

Nacionalista para o período de 1996 a 2001.  É diplomado em Ciências Jurídicas pela Universidade 

"Doctor José Matías Delgado" de El Salvador, onde atualmente é diretor-geral do mestrado em 

Direito Público Internacional, e além disto fez seu mestrado em Direito Comercial Internacional na 

Universidade Notre-Dame de Londres.  O Sr. Lima Mena foi assessor do ministro do planejamento 

e do ministro das relações exteriores e representou El Salvador diante de múltiplas organizações 

internacionais.  

 
 
 

O presidente Lima Mena expõe as atuais correntes de integração recordando que, já em 1822, um 

famoso autor centro-americano, o Sr. José Cecílio del Valle, apresentou a essência do que 

consideramos hoje uma visão "americanista".  Este autor, descrevendo o movimento independentista 

latino-americano, que estava em plena efervescência, preconizava o advento de um espírito 

supranacional e o agrupamento dos Estados Centro-Americanos.  O Sr. Lima Mena nos relembra 

também que, desde 1821, mais de dezesseis tentativas de integração política centro-americana foram 

iniciadas e todas consistiam na montagem, entre outras, de um parlamento regional.  

 

Em 1986, durante a reunião conhecida pelo nome de Esquipulas I, os presidentes dos Estados da 

América Central declararam que era necessário criar e completar os esforços de compreensão e 

cooperação regional através da criação de mecanismos institucionais que permitam o fortalecimento 

do diálogo, o desenvolvimento conjunto,  a democracia e o pluralismo.  A partir destes elementos 

fundamentais e essenciais para a paz e a integração da América Central nasceu o Parlamento Centro-

Americano.  

 

O Parlamento Centro-Americano constitui uma instância deliberante que analisa os problemas 

políticos, econômicos, sociais, culturais e de segurança comuns aos países da região.  Seu mandato é 

também iniciar e orientar os processos de integração e favorecer uma cooperação máxima entre seus 

membros.  
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O Sr. Lima Mena salienta que o Parlamento Centro-Americano, resultado das aspirações 

democráticas centro-americanas, partilha o privilégio de ser um dos dois únicos parlamentos 

regionais no mundo que goza de uma completa legitimidade, conferida pela realização de eleições 

livres e diretas.  Convencido de que a integração deve permitir a articulação das ideologias políticas 

de todos os povos, o Sr. Lima Mena chama a atenção para o fato que o Parlamento regional tem 

uma função essencialmente representativa dos povos que são os verdadeiros fiadores de sua 

legitimidade e que devem ser os principais beneficiários da integração.  

 

Se um processo de integração tem por objetivo integrar políticas, a legitimidade deste processo 

dependerá em grande parte da participação ativa dos parlamentares.  Com relação a este tópico, a 

criação de uma Área de Livre Comércio das Américas representará um grande desafio a ser 

enfrentado nos próximos anos e para o qual será necessário um apoio político muito importante.  

Também, esta Conferência é o fórum apropriado para iniciar um debate sobre a revisão das 

diferentes dimensões que as relações interamericanas adotam. 

 

Concluindo, o Sr. Lima Mena salienta que o Parlamento Centro-Americano inscreve-se nos 

princípios que presidiram esta Conferência histórica e considera, por outro lado, que são os mesmos 

princípios expressos nestes termos, há 175 anos, por um dos pais da independência da América 

LatinaL : "A América será, de hoje em diante, minha única preocupação.  A América será o estudo 

mais digno de todo americano."  

 
 

 

O Sr. Georgios Anastassopoulos é vice-presidente do Parlamento Europeu desde 1988.  Formado pela 

Faculdade de Atenas e pela Faculdade de Direito da Universidade de Atenas, fez seus estudos de pós-

graduação em Direito Europeu Comparado na Faculdade King's College de Londres.  Jornalista de 

profissão, fez cursos na Escola de Jornalismo da Universidade Northwestern dos Estados Unidos.  

De 1974 até 1981, foi diretor-geral da Agência Atenense de Imprensa.  Em 1977 e em 1981, foi 

nomeado secretário de Estado da Presidência.  Foi eleito membro do Parlamento Europeu em 1984 

e assumiu então as funções de presidente da Comissão de Transporte.  Atualmente o Sr. 
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Anastassopoulos é membro das Comissões Institucional e Jurídica do Parlamento Europeu.  

 
 
 

O Sr. Georgios Anastassopoulos abordou o tema da evolução do papel do Parlamento Europeu e 

sua contribuição para o processo de integração européia.  Lembrou que, em virtude do Acordo de 

Luxemburgo (1966), que marcou a primeira revisão do Tratado de Roma, o Parlamento Europeu 

começou a adquirir poderes legislativos reais e estabelecer uma verdadeira instituição européia que 

permite reduzir o déficit democrático dentro da União Européia.  
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Ele salientou que em dezembro de 1952 foi celebrada a primeira "Assembléia Parlamentar Européia" 

que contava então com 78 membros.  Já naquela época, a inclusão de uma Assembléia deste tipo 

revelava a preocupação e a necessidade de se incorporar um mínimo de controle democrático dentro 

da Comunidade Européia.  

 

Embora no início o Parlamento tenha beneficiado apenas de um poder consultivo, limitando-se à 

apresentação de moções de censura, com o passar dos anos adquiriu poderes legislativos.  O 

Parlamento europeu está agora estabelecido solidamente como instituição européia legislativa, pelo 

menos em relação a um certo número de setores da legislação comunitária.  Seus poderes 

legislativos, orçamentários e de supervisão, apesar de substanciais, permanecem entretanto limitados.  

Eles revelaram-se, todavia, suficientes para permitir ao Parlamento intervir no processo de integração. 

  

 

O Tratado de Maastricht, em vigor a partir de 1o de novembro de 1993, ampliou bastante os poderes 

do Parlamento Europeu em vários setores.  Dentro em pouco, outros poderes deveriam ser 

conferidos com a assinatura do Tratado de Amsterdã, que compreende seis capítulos, 14 protocolos e 

46 declarações, para o qual o Parlamento participou às consultas prévias e, de modo informal, nas 

negociações.  

 

Daqui para frente, a legitimidade democrática, a supranacionalidade e o papel único que o 

Parlamento pode exercer onde a democracia intergovernamental perde o fôlego exige que toda 

reforma da União Européia preveja a participação do Parlamento Europeu a título de órgão 

constitutivo da União e a estreita colaboração dos Parlamentos nacionais dos Estados membros.  

Enquanto isto, o Parlamento continuará apoiando o processo de integração européia com a mesma 

convicção e a mesma vontade de até então.  A curto prazo, isto significa que ele trabalhará para a 

preparação da União econômica e monetária, decisiva para o futuro da União, e que a longo prazo, 

continuará agindo como catalisador da integração européia, respeitando a diversidade e as identidades 

culturais.  
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O Sr. Juan Adolfo Singer é presidente do Parlamento de Latino-Americano (Parlatino). Formado em 

Direito, Estudos Sociais, Filosofia e Administração de Empresas, ele trabalha ativamente na política 

desde 1963.  Foi primeiro deputado da República Oriental de Uruguai de 1963 a 1971, e então 

senador até o golpe de Estado militar em junho de 1973.  Durante o regime militar (1973-1984), ele 

exerceu uma atividade política clandestina.  Reeleito senador em 1984, o Parlamento Uruguaio 

designou-o para vice-presidente do Parlatino durante a XII sessão do Parlatino em 1988.  Novamente 

deputado no período de 1990-1995, foi eleito presidente da Câmara de Deputados em 1991, ano em 

que também foi eleito presidente alternativo do Parlatino.  Reeleito deputado em 1994, no período 

1995-2000, preside atualmente a Comissão de Assuntos Internos da Câmara dos Representantes. 

 
 
 

O presidente Singer relembrou que o Parlamento Latino-Americano é uma organização 

interparlamentar criada em 1964.  Como resultado da assinatura de um tratado assinado em 1987, o 

Parlamento Latino-Americano foi transformado em um organismo público internacional, composto 

de uma Assembléia, um Conselho de Administração, um Conselho Consultivo e também de uma 

série de comissões parlamentares e consultivas que lidam com as problemáticas mais importante.  

 

No total, 3500 legisladores de língua espanhola e portuguesa da América Latina são representados 

nos trabalhos desta organização, o que lhe permite ter um importante impacto político, econômico e 

cultural.  

 

O Sr. Singer relembrou que entre os objetivos do Parlamento Latino-Americano consta a necessidade 

de harmonizar as legislações da América Latina e lançar as bases da comunidade das nações latino-

americanas do qual o Parlamento Latino-Americano constitui o primeiro alicerce.  

 

O tema da integração envolve o conjunto da sociedade e é por isto que o Parlamento Latino-

Americano sempre tentou estabelecer algumas estreitas relações com as distintas organizações da 

sociedade latino-americana, tais como as organizações sindicais, universitárias, empresariais e 

religiosas.  Já se nota uma integração em todas as entidades em nível regional e, segundo o Sr. 
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Singer, a sociedade latino-americana avança neste plano mais rápido que os próprios Estados.  
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O Parlamento Latino-Americano adotou como missão promover e participar na consolidação de 

todos os processos de integração sub-regionais.  Com este propósito, ele assinou convenções com a 

totalidade dos Parlamentos sub-regionais, exceto com a Comissão Parlamentar Conjunta do 

Mercosul, com a qual as negociações estão, entretanto, em andamento.  

 

Referente aos temas de integração, o Sr. Singer deseja esclarecer dois elementos importantes.  De um 

lado, as inadmissíveis desigualdades econômicas e também os diferentes níveis de desenvolvimento 

dentro das Américas são injustiças fundamentais que nos impedem de falar de uma real integração, 

tanto de cunho comercial como de outro.  Por outro lado, a integração deve ser baseada, segundo 

ele, em três noções essenciais, ou seja, na cooperação, na competição e na solidariedade.  

  

O Sr. Singer salientou a importância que a Conferência Parlamentar das Américas tem como 

primeiro encontro entre os parlamentares da América do Norte e os da América Latina.  Ele 

considera que esta iniciativa marca o início de um diálogo interparlamentar entre todos os países das 

Américas e provavelmente o estabelecimento de um novo tipo de relação entre a América do Norte e 

a América Latina.  Na sua opinião, a continuidade destes encontros exigirá, porém, uma maior 

participação dos Estados Unidos.  


